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                  نزهة الطرف شرح بناء األفعال في علم الصرف                                                                                     
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 المقدمة

 
الحمد هلل مصرف األفئدة إلى سبيل النجاة والرشاد ، ومجرد األصفياء 

 لمعصية والفساد .المتقين من دنس ا
وصالًة وسالمًا على خير من نطق بالضاد وعلى آله وصحابته 

 …  األمجاد 
 أما بعد ،،

فلما كانت أهمية علم الصرف ال تقل أهمية عن بقية علوم العربية 
 رأيت أن أجمع منهجًا علميًا في هذا الفن .

بناء على رغبة بعض الطالب الكرام ممن يحسنون الظن بمن قصر 
 وقل زاده وخصوصًا في مسالك كهذه .باعه 

إال أن من نافلة القلم المشاركة بشيء من المقصود نزواًل عند رغبة 
الراغبين واستحسانًا لرأي المحبين أهل الخير والفضل ، وعلى اهلل 

 قصد السبيل .
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للدنقزي وشرحته بطريقة مختصرة  1وقد اخترت متن بناء األفعال
النقول التي قد يملها البعض ليكون  وميسرة خالية من التكلف وكثرة

وسطًا ومقدمة من خاللها يستطيع الدارس الوقوف على المطوالت 
 التي ألفت في هذا الفن .

ولما كان علم الصرف يناقش مبحث األفعال المنصرفة واألسماء 
المتمكنة  ، وكان الدنقزي رحمه اهلل قد اقتصر على ذكر مبحث 

التغليب في هذا الميدان أضفت إليه األفعال لكونه األصل على جهة 
مبحث األسماء وما يلحق بها وبالفعل وبعض المقدمات المهمة التي 
تتعلق باألحكام الصرفية إتمامًا للفائدة مع بيان وتوضيح بعض 

 المفردات الغريبة .
                                                           

ي ُتْعَنى بالمخطوطات فلم أجد النسخة المخطوطة متوفرة إال أني تواصلت مع بعض المؤسسات العلمية الت 1
، فقد وجدت متن المخطوطة للدنقزي مطبوعًا في أكثر من مجموع فاعتمدت على بعض النسخ المطبوعة 

 طبع المتن على هيئة مجموع في أماكن عدة:
 .هـ 1121هـ ، 1121هـ ، 1121هـ ، 1121األولى : طبع في بوالق عدة مرات عام 

 هـ ضمن مجموعة متون .1112اإلستانة عام  -الثانية : طبع بتركيا
 هـ ضمن مجموعة متون .1111الثالثة : طبع بالمطبعة الوهبية بمصر عام 
 هـ ضمن مجموعة متون .1112الرابعة : طبع بالمطبعة الشرقية بمصر عام 

 هـ .1010 –هـ 1011الخامسة : طبع بالمطبعة الميمنية بمصر عام 
 هـ .1011سة : طبع بالمطبعة الخيرية بمصر عام الساد

 السابعة : طبع بدار الفكر ببيروت عدة مرات .
كما عثرت أيام الطلب على نسخة ال يعرف مصدر طباعتها مصورة بآلة التصوير في مكتبة شيخي 

مشائخ بمدينة الفاضل / عبد اهلل بن يحيى األهدل نزيل مدينة زبيد غفر اهلل لنا وله اللهم آمين ، وكان ال
 زبيد آنذاك يهتمون بتدريس هذا المتن ويأمرون طالبهم بحفظه .
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نزهة الطرف شرح بناء األفعال في علم وقد سميت هذا الشرح :   
 الصرف .

الشريف الذي غفل عنه البعض من الطالب وهو مدخل لهذا العلم 
 وخصوصًا في اآلونة األخيرة ومرجعًا لرواده ومحبيه .

ويغلب الظن أنه من أيسر الكتب وأسهلها لطلبة العلم في موطنه 
سواء المبتدئين أم المستفيدين لسالسة لفظه ووضوح معناه وظهور 

ح من مقاصده بأيسر عبارة وأحسن لباس ، وهذا يتضح تمام االتضا
خالل الوقوف عليه والتنقل في رياض مواضعه وخاصة أنه زبدة 

 ميسرة من أكثر من خمسين مرجعًا في علم التصريف .
راجيًا من اهلل جلت قدرته أن يكون سلمًا يرتقي به طالب العلم لنيل 

 الشرف والبغية .
واهلل أسأل األجر والثواب والقبول في الدنيا ويوم الحساب وصلى اهلل 

 على الخاتم البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم . وسلم
 المـؤلـف

 هـ1211/شعبان 11   
 12121ص . ب :  –العين   

 
 تمهـــيد

 



 
 

 6 

قبل البدء والخوض في المقصود ينبغي للطالب أن يقف على بعض 
المقدمات الممهدة لمعرفة هذا الفن ، ونوجز ذلك في ثالث مقدمات 

:- 
 المقدمة األولى

 ساسية لهذا الفنالمبادئ األ
وهي المقاصد المهمة التي يبنى عليها بعض الحقائق وقد نظمها 

 الصبان بقوله:
 الحدُّ والموضوُع ثم الثَّمـــره ِإنَّ َمَباِدَئ ُكلِّ َفٍن َعَشـــَره    

 واالسُم واْستمداُد حكُم الشارعْ         ونسبٌة وفضلُه والواضـــْع 
 وَمن درى الجميَع حاز الشرفــاْ         مسائٌل والبعُض بالبعض اكتفى 

 وأقول :
 يطلق الصرف في اللغة العربية على معنى التغييـر  حد الصرف :

 ومنه قولهم : صرف الكالم عن حقيقته أي غيَّره وبدله.
 :ثالثة معاني يطلق على  اإلصطالحوفي 

 تحويل اللفظ إلى أبنية مختلفة لغـرض مـن األغـراض المعنويـة .1
كســـير واســـم الفاعـــل واســـم المفعـــول ونحوهـــا ، تقـــول كالتصـــغير والت

َجــاب : ُكَتي ــب  فـي تصــغير َجــْوَهر : ُجــَوْيهتر وفــي تصــغير كتتَــاب وحت
 وُحَجي ب وهلمَّ جرًا.                     
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د ، وفـي تكسـير َبقَـَرة : َبقَـر وفـي  د: َمَساجت كما تقول في تكسير َمْسجت
 وُكُتب ونحوها.                                   َتكسير متْحَراب وكتَتاب : َمَحارتيب

كمــا تقـــول فـــي اســـم الفاعـــل مــن َضـــْرب : َضـــارتب واســـم المفعـــول : 
َمْضـــُروب ..وهكـــذا مـــن : ُشـــْرب : َشـــارتب وَمْشـــُروب ، ومـــن َقْتـــل :  

 َقاَتل وَمْقُتول وعلى ذلك فقس.
تغيير الكلمة عن أصـل وعـعها لغـرض غيـر اخـتالف المعـاني  .1

ق والـــــتخلص مـــــن التقـــــاء الســـــاكنيين ويســـــمى هـــــذا التغيـــــر كاإللحـــــا
فيكــون  َفْعــلبــاإلعالل نحو:َجــاه لفــظ مقلــوب أصــله َوْجــه علــى وزن 

ـــلوزن َجـــاه المقلوبـــة هـــو:  ـــدَّ  َعْف ـــه فـــي اإلدغـــام نحـــو:لم َيُم ، ومثال
أصله لم َيْمُدْد ونحو ذلك وينحصر هذا التغير فـي الحـذف والزيـادة 

 إلدغام كما سيأتي إن شاء اهللواإلبدال والقلب والنقل وا
معرفة أبنية الكلمـة ومـا لحروفهـا مـن أصـالة وزيـاد  وصـحة   .0

عالل ونحو ذلك  ومثاله: َفاهتم وَمْضُروب فهما اسمان مزيدان: وا 
 أصله َفْهٌم والزيادة فيه : حرف األلف . األول

فأصــله َضــْرٌب والزيــادة فيــه : حرفــان همــا المــيم والــواو  وأمــا الثــاني
لحــروف زائــدة ألنهــا مــن أحــرف الزيــادة المجموعــة فــي قــولهم وهــذه ا

 . "سألتمونيها"
ومثال الصحة:َضَرَب وَضْرب وَشرتَب وُشْرب ونحوهمـا مـن األسـماء 

 واألفعال الخالية من أحرف الزيادة.    
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 األلفـــــاظ العربيـــــة الفصـــــحى كاألفعـــــال المنصـــــرفة   موضـــــوعه :
ومــا يتعلــق بهــا مــن واألســماء المتمكنــة وكــذلك المســايل الصــرفية 

أحكام كقولهم إذا كان األول من المتجانسين متحركًا والثـاني سـاكنًا 
بسكون أصلي امتنع اإلدغـام نحـو : َمـَدْدُت ، وكقـولهم : إذا وقعـت 
ـــَي أصـــله  الـــواو طرفـــًا بعـــد كســـرة فأصـــل األخـــر منـــه واو نحـــو َرضت
ــــك مــــن مســــائل  ــــواو متطرفــــة بعــــد كســــر ونحــــو ذل َرَضــــَو لوجــــود ال

 هذا الفن . وقضايا
 معرفة أبنية وأصول الكلمات العربية لصون اللسان عـن   ثمرته :

 الوقوع في الخطأ مع مراعا  نظام الكتابة .
 ينسب هذا الفن إلى علوم العربيـة   وعـددها اثنـا عشـر   نسـبته :

علــم اللغــة والصــرف والنحــو والبيــان والمعــاني والبــديع فنــًا وهــي : 
  ولكـل  اإلنشاء والخطـب والمحاضـرةوالعروض والقوافي واإلمالء و 

 فن من هذه الفنون مباديه وقواعده التي يختص بها.
 يــتمخض فعــله فــي الحفــاظ علــى حقــايق لفــظ وكتابــة   فضــله :

المفردات اللغوية   والتي بمعرفتهـا علـى أسـح صـحيحة نتوصـل 
إلــى فهــم الشــريعة وشــمونها المختلفــة وكمــا يقــال : شــرف العلــم 

 بشرف المعلوم .
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 ــى لهــذا الفــن  عهواضــ ــة األول ــي أول مــن َأسَّــَح البني ــف ف : أختل
وقـد أحـد علمـاء الكوفـة  معاذ بـن مسـلم الهـراءواألظهر أن واععه 

 توفي ببغداد سنة سبع وثمانين للهجرة .
 علم الصرف ويقال : علم التصريف . اسم هذا الفن : 
  من كالم اهلل ورسوله وكالم العرب الفصحاء . استمداده : 
 فــرض كفايــة ويتعــين علــى كــل مــن تصــدر للفتيــا فــي    حكمــه :

األحكـــام ونحوهـــا مـــن األمـــور الشـــرعية حتـــى يميـــز بـــين الخطـــأ 
 والصواب.

 قواعده المختلفة وقعاياه .  مسائلة : 
 
 
 
 
 
 
 

 المقدمة الثانية
 أنواع الكلمة
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 تنقسم الكلمة في العربية إلى ثالثة أقسام:ـ
 األول:االسم 
في نفسه ولم يقترن بزمان نحو كتَتاب ، دل على معنى  وهو كل لفظ

 وَجَمل ، وَغَضْنَفر.
ويعرف بعالمات اختص بها عن الفعل والحرف وهي خمس عالمات 

 مجموعة في قول ابن مالك :
 ومسنٍد لالسِم تمييٌز حصلْ   بالجِر والتنويِن والندْا وألْ 

  : مــررت بزيــدو ، ونحــو هــذه صــحيفُة زيــدو ، ونحــو جــاَء مثــال الجــر
.َغال  ُم زيدو العاقلت

 : جاء محمٌد ، ورأيت محمدًا ، ومررت بمحمدو مثال التنوين . 
 : يا رجُل ، ونحو يا عبَد اهللت  ومنه قول بعضهم:مثال النداء                            

 2َأيا َشَجر  الَخاُبور ماَلَك ُموِرقًا     َكأنَّك لم َتْجزْع على اْبِن َطريفِ 
 : والكتاُب ، والدواُب ، والرجالنت ، والزيودُ الرجُل ، مثال أل . 
 : جــاء عمــرٌو ، ونحــو كتــاُب زيــدو ، ونحــو هــذا محمــٌد مثــال المســند

العاقُل ففـي هـذه السـياقات أسـندنا المجيـر لعمـرو ، والكتـاب لزيـد ، 
  وهذه العالمة أنفع العالمات لالسم . والعقل لمحمد

                                                           

الـخاُبور:   نـهر َأو واد بالـجزيرة؛ وقـيل: موضع بناحية الشام كما في لسان العرب    1
2/111. 
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 الثاني:الفعل
ه واقترن بزمان ، وهو ثالثة وهو كل لفظ دل على معنى في نفس

 أقسام :
ـــتكلم نحـــو  .1 ـــى حـــدث وقـــع فـــي زمـــان ال الماضـــي وهـــو مـــا دل عل

 َضَرَب ، وَسَعى ، وَأَتى ، وَدْحَرَج.
المضـــارع وهـــو مـــا دل علـــى حـــدث وقـــع فـــي زمـــان الـــتكلم نحـــو  .1

ـــْأتتي ، فـــفن اقتـــرن بحـــرف التنفـــيس دل علـــى  َيْضـــرتب ، وَيْأُكـــُل ، وَي
 وَسَيْدُعو ، وَسْوَف َيْأُكُل ، وَسْوَف َيْسَعى. االستقبال نحو َسَيْضرتبُ 

األمــر وهــو مــا دل علــى حــدث يطلــب حصــوله بعــد زمــان الــتكلم  .0
 نحو اْضرتْب ، وَدْحرتْج ، واْسَع ، واْئتت .                                                                               

ن غيره من األسماء والحروف وقد ويعرف الفعل بعالمات يتميز بها ع
 جمعها ابن مالك في الخالصة بقوله:

 وُنوِن اْقِبَلنَّ ِفْعٌل َيْنَجِلي  ِبَتا َفَعْلَت وَأَتْت وَيا اْفَعَلي
 وقوله بتا فعلت ... إلى آخره بيان لعالمات الفعل وهي:

 تاء الفاعل نحو َضَرْبُت ، وَضَرْبَت ، وَضَرْبتت . .1
 ة الساكنة نحو َذَهَبْت ، وَشرتَبْت .تاء الفاعلة المؤنث .1
 ياء المخاطبة نحو اْضرتبتي ، واْشَربتي. .0
نون التوكيد المخففـة نحـو: َلَنْسـَفَعْن بالناصـيةت ، أو المثقلـة نحـو:  .2

 أُلَعل َمنَّ الطالَب ، وهذه العالمات تأتي الحقة بالفعل.
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َلْم  وهناك عالماٌت تسبقه وهي كثيرة ، منها المؤثرة كالجوازم نحو
َيْذَهْب ، ونحو وَلمَّا َيْقضت َما َأَمَره . ، ومن ذلك النواصب نحو: َلْن 

 َيَذَهَب َزْيٌد ونحو َكْي َيْسَعى.
ومنها غير المؤثرة َكَقْد والسين وَسْوَف تقول: َقْد َيْذَهُب ، وَسَيْذَهُب ، 

 وَسْوَف َيْذَهُب .
 الحرفالثالث:

 له على الصحيح سوى ما ذكرنا. وهو ما ليس اسمًا وال فعاًل وال حدَّ 
 .0وقال بعضهم : كلمة دلت على معنى في غيرها

ومثاله : حرف الباء نحو َمَرْرُت بمحمدو ، وَهْل االستفهامية نحو َهْل 
 َأْنَت َنْحوتٌي ؟

وحرف الجزم نحو َلْم َيْذَهْب ، وحرف النصب نحو َلْن َيْعقتَل .. وهلم 
 جرًا .

 قال الحريري: وليس له عالمٌة يعرف بها
 فقْح على قولي تكْن عالَّمهْ   والحرُف ما ليَح لُه عالمهْ 

 
 
 
 

                                                           

 أي ال يعرف معنى الحرف حتى ينضم إلى غيره. 0
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 المقدمة الثالثة

 حقيقة الميزان وقواعده
 

 -تعريفه :
هو المقياس الصرفي الذي يعرف به أحوال أبنية الكلمة حسب ميزانها 

 المقدر. 
ل كلمة من ولذا فدارسته لضبط األلفاظ العربية من باب ما تقتضيه ك

الميزان وقد بحث أئمة الصرف في ذلك المباحث العديدة ليتوصلوا 
إلى حقيقة الميزان ، وانتهت مباحثهم إلى أن اغلب األلفاظ العربية 
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تتكون أصول أحرفها من ثالثة أحرف فجعلوا الوزن األصلي للمفردات 
 عمومًا الوزن :

عين الكلمة والثالث " فسموا الحرف األول فاء الكلمة والثاني  "َفـَعلَ 
الم الكلمة وقابلوا كل كلمة بما يقابلها من الميزان ،وقسموا الحروف 
الهجائية إلى أحرف زائدة وأحرف أصلية ، فاألحرف الزائدة مجموعة 

" أي السين والهمزة والالم والتاء والميم والواو سألتمونيهافي قولهم"
 لحروف فهي أصلية.والنون والياء والهاء و األلف وما دون ذلك من ا

ولمعرفة حقيقة التعامل مع الميزان الصرفي ، وضعت له القوانين 
 -في التالي :2الخاصة تحت قواعد مختلفة ، نوجز أشهرها 

 قاعدة األصل : -1
وهي كل كلمة أحرفها أصلية ولـم تشـتمل علـى أحـرف الزيـادة مـن : 

َع ، أو تضـــــعيف أو حـــــذف نحـــــو : َنَصـــــَر وَخـــــَرَج وَبَلـــــســـــألتمونيها 
 وَعَطَف على وزن :فَـَعَل بفتح الفاء والعين.

ــَم  ــَق وَعلت ــَب وَحــزتَن وَلصت ــَل وَتعت ــرتَح وَنحت ــَل وَب علــى وزن : 1ونحــو : َأفت
 بفتح الفاء وكسر العين.َفـِعَل 

 َفـــُعلَ ونحــو : َبُعــَد وثَُقــَل وَجــُبَن وَحــُرَم وَكــُرَم وَكُمــَل وَنُبــَل علــى وزن : 
 بفتح الفاء وضم العين .

                                                           

 ل أبواب هذا السفر .هناك بعض القواعد العامة سيأتي ذكرها إن شاء من خال 2
 : من اإللتصاق . لصق: هزل والنحول الهزول ،  نحل: زال  ،  برح: غاب ،  أفل 1



 
 

 05 

ـــَع وُمنتـــيت و  َم وُفجت ـــَر وُعـــدت ـــَل وُذعت ــــلَ علـــى وزن 2نحـــو : ُأهت بضـــم  : ُفِع
 الفاء وكسر العين.

ونحــو : َأْجــٌر وَأْصــٌل وَأْكــٌل وَثْغــٌر وَجْحــٌد وَجْنــٌب ، وَصــْرٌف وَصــْمٌت 
 بفتح الفاء وسكون العين . : َفـْعلعلى وزن  1وَوْفدٌ 

ـــم تشـــتمل  ـــة واالســـمية ونحوهـــا ل ـــى أحـــرف فهـــذه المفـــردات الفعلي عل
 وليس فيها تضعيف أو حذف. 2الزيادة

 -قاعدة الزيادة وهي ثالثة أضرب : -1
: كــــل كلمــــة زادت أحرفهــــا علــــى األحــــرف األصــــلية بزيــــادةو مــــن  األول

 صلب الكلمة.
: أن تزيد المًا فأكثر حسب الزيادة في الكلمة نفسها والحكم في وزنها

ْعَزَع ومْرَمَر وَنْقَنَق وَوْسَوَس نحو: َبْرَهَن وَبْسَمَل وَرْمَرَم وَدْحَرَج وزَ 
                                                           

: أي  مني: يقال ذعره بمعنى أفزعه ،  ذعر: صار متأهال أو ذا أهلية  ،  أهل 2
 قدرت له المنية .

ي جبل َأو بطن : الثَّْغَرُة: ُكلُّ ُفْرَجةو فـ 2/110: قال ابن منظور في القاموس  ثغر 1
 واد َأو طريق مسلوك أ.هـ 

:  جحدقلت : ومنه قالوا لمقدمة الفم المفتوح حال ابتسامه : افتر ثغره إذا ابتسم ، 
: يقال وفد القوم إذا أقبلوا ، وقيل هي أخص بالرسل ومنه : فالن  وفدأنكر وغطى ، 

 على األمير أي ورد رسوال .
ل ونحوها من أحرف الزيادة لكونها من أصل ال يقال إن الهمزة في أكل وأجر وأص 2

 الكلمة ولعدم صحة معنى اللفظ بدونها.
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بفتح الفاء والالم األولى وسكون العين  َفـْعَللَ على وزن : 1وَسْبَرَج 
 . رباعيةوهي أفعال 

فُـْعُلٌل ونحو : ُزْخُرٌف وُبْلُبٌل وُطْحُلٌب وُقْنُفٌذ وُلْؤُلٌؤ وُهْدُهٌد على وزن : 
 .باعيةر وهي أسماء  بضم الفاء والالم األولى وسكون العين
بفتح الفاء  َفـَعْلَللعلى وزن : 11ونحو : َزَبْرَجٌد وَغَضْنَظٌر وَسَفْرَجٌل 

 والعين والالم الثانية وهي أسماء خماسيٌة. .
 : كل كلمة زادت حروفها بسبب التضعيف. الثاني

مضاعفة الحرف في الميزان حسب وجوده في الكلمة نحو :  والحكم:
بفتح الفاء : َفـعَّل وَكلَّم وَعلََّم على وزن  َربَّى وَدبَّر وَصلَّى وَحدَّث
  وتضعيف العين مفتوحًة.

بضم الفاء وتضعيف العين فُـعِّل ونحو : ُعل م وُسل م وُكل م على وزن : 
 مكسورًة.
 : كل كلمة ازدادت حروفها بزائد غير اصلي.  الثالث
ل وبائتد إنزال الزائد في الميزان حسب وجوده في الكلمة نحو آكت  والحكم

ح وماهتر   . َفاِعلعلى وزن : 11وتالتف وثاقتب وراكتد ومادت

                                                           

: إذا  َرْمَرمَ : بمعنى قال بسم اهلل ،  َبْسَملَ : بمعنى أقام الحجة بالدليل ،  َبْرَهنَ  1
ت  َنْقَنقَ : إذا غضب ،  َمْرَمرَ  : الزعزعة بمعنى التحريك ، َزْعَزعَ أصلح شأنه ،  : صوَّ

 : يقال َسْبَرَج  فالٌن َعَلـيَّ اأَلْمَر إتذا َعمَّاه . َسْبَرجَ ، 
 : الـجافـي الغلـيظ . غعنفر: جوهر معروف ،  زبرجد 11



 
 

 07 

اْفَتَعل ونحو : اْشَتَعل واْشَتَهر واْمَتَنع واْنَتَصر واْنَتَفَع على وزن : 
 بسكون الفاء وفتح التاء والعين.

اْسَتْفَعل ونحو : اْسَتْشَهد واْسَتْعَمل واْسَتْأَنَف واْسَتْأَنَس على وزن :
 ين والفاء وفتح التاء والعين.بسكون الس

وهــي حــذف بعــض حــروف الميــزان لوجــود مــا قاعــد  الحــذف : -3
 يقابلها في الكلمة من الحذف نحو الجدول التالي:

 المحذوف الميزان الكلمة
ـْر   األلف ألن الماضي منه : َسارَ  فتــلْ  ست
 األلف ألن الماضي منه : َقالَ  فُــلْ  قُــــلْ 
 ف ألن الماضي منه : َوَقىالواو واألل  عت  قت 
 الهمزة واأللف ألن الماضي منه : َرَأى فَ  رَ 
 قاعد  القلب : -4

                                                                                                                                        

بائتد : هالك يقال أَباَدُه اهلل أهلكه ، تالتف : كذلك بمعنى هالك ، ثاقتب : يقال  11
ق العيدان ، شهاب ثاقتٌب أي مضيء و الثَُّقوُب بفتح الثاء ما تشعل به النار من دقا

:  1/11راكتد : ساكن  ، ماهتر : قال ابن = = األثير في النهاية في غريب الحديث 
الذي َيْهَتدى ألْخرات المفازة وهي ُطُرُقها الخفيَّة وَمضايُقها وقيل إنه َيهتدي لمْثل َخْرتت 

 اإلْبرة من الطريق .
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ومعرفته تتم  11ويسمى بالقلب المكاني –وهو حلول حرف مكان آخر 
 بالرجوع إلى المشتقات ، والمصادر ، ومقتضى قواعد اإلعالل.

 كلمتا َجاه وَحاِدي وهما اسمان  مثاله من المشتقات : 
بفتح الفاء َفـْعل اه مشتقة من َوْجه وهذا دليل القلب ووزن َوْجه : فـ جَ 

 ألنها مقلوبة من وجه. َعـْفلوسكون العين، فيكون وزن َجاه : 
د  د وهذا دليل القلب ووزن َواحت   :َفاِعلوأما : َحادتي فمشتق من َواحت

 .َعاِلففيكون وزن َحادتي : 
 َأِيَح وهما فعالن .و  13: َكِلَمَتا َناءَ  مثاله من المصادر 

بفتح َفـْعل فأما : َناَء فمصدره َنْأي وهذا دليل القلب وَنْأي على وزن : 
 .َفـَلعالفاء وسكون العين فيكون وزن َناَء : 

بفتح الفاء وسكون  َفـْعلوأما : َأيتَس ففن مصدره َيْأس : على وزن 
 .َعـِفلالعين فيكون وزن َأيتَس : 

  القلــب المكــاني علــى طالــب الصــرف أن : ينبغــي فــي بــاب تنبيـــــه
ــي  ــع ف ــى ال يق ــة أخــذ المصــادر والمشــتقات وحت ــي كيفي ــتفطن ف ي

                                                           

وذلك أن مصادر  اعتبار القلب باعتبار االسم أولى من اعتباره بدليل الفعل 11
المفردات العربية تعود إلى االسم ألنه األصل في النشأة وهذا ما ذهب إليه البصريون 
خالفًا ألهل الكوفة ولذا فقولنا أيس مقلوب من مصدره اليأس أولى من قول بعضهم : 

 من الفعل يئس واهلل أعلم .
مل أَ  َناءَ    10 مل نهض به ُمثقال وبابه قال وَناَء به الحت ثقله ومنه قوله تعالى بالحت

 122/ 1أي َلتُنتيُء الُعصبة بثتقلها  . انظر مختار الصحاح  َلَتُنوُء بالُعصبةِ 
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الخطأ ينبغي أن ينبه إلى أن األفعال المقلوبة تمخذ من مصـادرها 
االسمية واألسماء المقلوبة تمخذ مـن مشـتقاتها االسـمية المفـرد  

   وذلك حسمًا لهذا الباب.
 طاِيّي الل : كلمتا َلـبَّى    و مثال القلب بمقتعى قواعد اإلع 

فاسـتثقلوا ثـالث بـاَءات،  فقلبـوا : َفــْعَلَل على وزن َلـبََّب  فـ َلبَّى أصلها :
 إتحداهن ياًء لعلة الثقل فصار الفعل لَـبَّى  ووزنه على األصل.

ّي  فقلبوا الـياَء اأُلولـى َأَلفًا وحذفوا َطْيِيي طائتّي فأصلها وأما  مثل َطْيعت
ـية وذلك لدفع كراهية الكسرات والياءات ، وَأْبدلوا اأَللف من الـياءت الثان
 فـيه.
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 المبحث األول : األفعال
 تعدد أبواب التصريف

 
 قال العالمة المولى المال عبد اهلل الدنقزي رحـــمه اهلل :

 اعلم أن أبواب التصريف خمسة وثالثون بابًا .
دئون مبحث األفعال بذكر تصاريف وأقول :جل علماء الصرف يبت

الفعل لكونها األصل األصيل في علم الصرف وعلى ذلك درج ابن 
 مالك في الميته فقال:

 َيُحْز من اللغِة األبواَب والُسبالْ  وبعُد فالفعُل َمن ُيْحِكم َتَصرَُّفهُ 
بمعنى أن من يحكم تصاريف الفعل يحز أبوابًا وسباًل من لغة العرب 

 علٌم من علومها.إذ علم الصرف 
كلمٌة يؤتى بها لبيان أهمية الكالم بعدها ، وأبواب  – اعلم –وقوله 

مفردها باب وهو لغة ما يدخل ويخرج منه ومن ذلك قوله تعالى " 
 ". وآتو البيوت من أبوابها



 
 

 10 

واصطالحًا : اسم لجملة مختصة من العلم ، تحته فصول وفروع 
راب وباب البناء وباب ومسائل ،فهو مجاز في المعاني كباب اإلع

 اإلعالل ، وألغز بعضهم فيه فقال :
 تراُه ُمعربًا وله البناءُ   وما شيٌئ حقيقُته مجازُ 

 وأوُله وآِخُره َسواءُ 
ثم حصر أبواب التصريف إجمااًل في خمسة وثالثين بابًا وسيأتي 

 الكالم عليها إن شاء اهلل جملة وتفصياًل .
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 لثالثي المجردأبواب الفعل ا
 

 . ستة منها للثالثي المجردقال : 
 وأقول ينقسم الفعل من حيث التجرد والزيادة إلى مجرد ومزيد .

فالمجرد : ما كانت حروفه أصلية بحيث إذا حذف أحدها تغير 
 المعنى وهو ضربان ، ثالثي نحو : َنَصَر ، وَشرتَب ، وَكُرَم .

 . 12َزْلَزَل ، وَدْمَعزَ ورباعي نحو : َدْحَرَج ، وَحْوَقَل ، و 
وأما المزيد :ما كانت حروفه زيادة على أصله وهو ضربان أيضا 

 مزيد ثالثي نحو : َأْكَرَم ، واْفَتَتَح ، واْسَتَقاَم .
ومزيد رباعي نحو : َتَدْحَرَج ، وَتَزْلَزَل ، ونحو اْشَمَأزَّ ، واْسَتَحلَّ ، 

 .11ونحو اْحَرْنَجمَ 

                                                           

: بمعنى جعل الشر  َزْلَزلَ : ضعف عن الجماع ،  َحْوَقلَ : دوَّر ،  َدْحَرجَ  12
 وهو حكاية منحوتة بمعنى أدام اهلل عزك .َدْمَعَز : مضطربًا، 
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ْكر  الفعل الثالثي المجرد حيث : ذكر أن وقد شرع المؤلف في ذت
 -أوزانه الصرفية ترد في ستة أبواب واليك ذكرها موجزة :

: نحـــو  َنَصـــَر َيْنُصـــُر وَكتَـــَب َيْكتُـــُب وَهَضـــَم َيْهُضـــُم  َيْفُعـــلُ  –َفــــَعَل  .1
 وَخَرَج َيْخُرُج.

ـــي  َيْفِعـــلُ  –َفــــَعَل  .1 : نحـــو َضـــَرَب َيْضـــرتُب وَجَلـــَس َيْجلتـــُس وَرَمـــى َيْرمت
 َتى َيْأتتي .وأَ 

: نحو َسَأَل َيْسَأُل وَفَتَح َيْفـَتُح وَوَضـَع َيَضـُع وَوقَـَع َيقَـُع  َيْفَعلُ  –َفـَعَل  .0
 وَقَرَأ َيْقَرُأ وَسَعى َيْسَعى.

ــــِعَل  .2 ـــلُ  –َف ـــَي  َيْفَع : نحـــو َعلتـــَم َيْعَلـــُم وَفـــرتَح َيْفـــَرُح وَشـــرتَب َيْشـــَرُب وَبقت
 َيْبَقى. 

ُرُم َيْكـُرُم وَعظُـَم َيْعظُـُم وَحُسـَن َيْحُسـُن وَشـُرَف : نحـو َكـ َيْفُعـلُ  –َفـُعَل  .1
 . 12َيْشُرُف وَوُسَم َيْوُسم

ُم وَورتَث َيرتُث . َيْفِعلُ  –َفـِعَل  .2 َم َيْنعت ُب وَنعت َب َيْحست  : نحو َحست
 وسيأتي تفصيل كل باب في موضعه إن شاء اهلل .

 
 

                                                                                                                                        

 : عده حالال،  اْسَتَحلَّ َأزَّ الرجل اْشمْئزازًا انقبض وقيل ُذعر يقال اْشمَ  :اْشَمَأزَّ  11
 : يقال َحْرَجْمُت اإلبَل َفاْحَرْنَجَم ذلك اإلبل ، أي زاحمت اإلبل فتزاحمت.اْحَرْنَجَم 

  من الوسامة إذا صار وسيمًا .َوُسَم : 12
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 الباب األول
 َيْفُعلُ  –َفـَعَل 

 
َيْفُعُل موزونه : َنَصَر َيْنُصُر وعالمته أن  –َفـَعَل الباب األول : قال 

يكون عين فعله مفتوحًا في الماعي ومعمومًا في المعارع وبنامه 
للتعدية غالبًا وقد يكون الزمًا مثال : المتعدي نحو : َنَصَر زيٌد َعْمرًا 
ومثال الالزم نحو : َخَرَج زيٌد والمتعدي ما يتجاوز فعُل الفاعل إلى 

عول به   والالزم هو ما لم يتجاوز فعُل الفاعل إلى المفعول به المف
 بل وقع في نفسه .

وأقول : سبق ذكر أبواب الفعل الثالثي المجرد جملة وهنا شرع الماتن 
بفتح  َفـَعلَ في تفصيل أبوابها بابًا بابًا فذكر الباب األول منها وهو 

ْنُصر وَكَتَب َيْكُتُب وَقَعَد نحو : َنَصَر يَ   َيْفـُعلُ الفاء والعين ، مضارعه 
 َيْقُعُد وَخَرَج َيْخُرُج وَرَفَق َيْرُفُق وَمدَّ َيُمدُّ وَدَعا َيْدُعو وَحدَّ َيُحدُّ.

: كلُّ َفْعلو عيُن فعله مفتوحًا في الماضي ومضمومًا في ونظايرها
المضارع ، ويغلب على كل فعل ثالثي مجرد مضاعف أن يكون 

متعديًا نحو : َحدَّ َيُحدُّ ، وَردَّ َيُردُّ ، وَعدَّ َيُعدُّ ، على هذا الوزن إن كان 
 وَصدَّ َيُصدُّ .
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لُّ ونحوها من  مُّ ، وَجلَّ َيجت لُّ ، وَعمَّ َيعت ويخرج عن هذا األصل :َحلَّ َيحت
 المسموعات الغير قياسية .

كما يأتي على وزن البـاب غالبـًا : كـل فعـل ثالثـي مجـرد أو أجـوف أو 
 ناقص
 باأللف في الماضي وبالواو في المضارع. إن كان

ـْيُل ،  مثاله في األجوف : َقاَل َيقُـوُل وَبـاَل َيُبـوُل ، ويخـرج عنـه َسـاَل َيست
ْيُر .  وَساَر َيست

َدَعـــا َيـــْدُعو ، وَغـــَزا َيْغـــُزو ، ويخـــرج عنـــه َســـَعى ومثالـــه فـــي النـــاقص :
 َيْسَعى ، وَنَهى َيْنَهى. 

 -: وأفعال هذا الباب نوعان
وهو األكثر نحو َنَصَر َزْيٌد أخاه ونحو َكَتَب زيٌد رسالًة  : متعدٍ ل األو 

 ونحو َأَخَذ علٌي كتابه ، ونحو َغَزوُته ونحو َدَعا زيٌد ربه .
 ومعنى المتعدي : ما يتجاوز فعُل الفاعل إلى المفعول به .

أال ترى أن كاًل من النصر والكتابة والمأخذ ونحوها المتمثلة في الفعل 
 اوزت حتى وقع أثرها على المفعول به.قد تج

 نحو : َخَرَج زيٌد ونحو َقَعَد َعْمُرو ونحو َبَرَأ علٌي . الزمالثاني : 
ومعنى الالزم : ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل يقع في 

 نفسه .
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أال ترى أن كاًل من الخروج والقعود واإلبراء المتمثلة في الفعل لم 
 عدم جواز المفعولية.تتجاوز الفاعل ل
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 الباب الثاني

 َيْفِعلُ  –َفـَعَل 
 

َيْفِعُل وموزونه َعَرَب َيْعِرُب وعالمته أن  –قال الباب الثاني : َفـَعَل 
يكون عين فعله مفتوحًا في الماعي ومكسورًا في المعارع وبنامه 

حو َعَرَب زيٌد أيعًا للتعدية غالبًا وقد يكون الزمًا مثال المتعدي : ن
 َعْمرًا ومثال الالزم مثل َجَلَح زيٌد .

نحو َضَرَب َيْضرتُب  َيْفِعلُ مضارعه  –بفتح الفاء والعين  َفـَعلَ وأقول 
وَجَلَس َيْجلتُس وَمَلَك َيْملتُك وَقَلَب َيْقلتُب وَغَلَق َيْغلتُق وَطَوى َيْطوتي وَوَقى 

ُد وَرَمى َيْرمتي وَفرَّ   . 11َيفترُّ وَأَتى َيْأتتي َيقتي وَوَعَد َيعت
كلُّ فتْعلو عيُن فعله مفتوحًا في الماضي ومكسورًا في  ونظايرها :
 المضارع .

ويأتي هذا الوزن غالبًا في كل فعل ثالثي مجرد مما هو مفتوح الفاء 
والعين إن كان مبدوء بهمز أو واو نحو َأَتى َيْأتتي وَأَوى َيْأوتي ونحو 

ُد وَوَرَد يَ    12رتدُ َوَعَد َيعت

                                                           

ية وهي مدافعة : من الوقا َوَقى: من الطوي وهو الجوع ويرد بمعنى اللف ،  َطَوى 11
 الشر .

 : الَمْأَوى كل مكان يأوي إليه شيء ليال أو نهارا . َأَوى 12
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 .11ويخرج عنه َأَمَر َيَأُمر وَأَخَذ َيْأُخُذ وَأَكَل َيْأُكُل ونحو َوَهَل َيْوَهل 
ويغلب أيضًا في كل فعل ثالثي مجرد مضاعف إن كان الزما نحو 

ذُّ ويخرج عنه أيضا ّجمَّ َيُجمُّ وَشطَّ َيُشطُّ  دُّ وَشذَّ َيشت  .11َجدَّ َيجت
كان باأللف في الماضي كما يغلب ذلك في األجوف والناقص إن 

ْيُر وَكاَد َيكتْيُد ونحو  ْيُل وَساَر َيست وبالياء في المضارع نحو َساَل َيست
 َرَمى َيْرمتي وَهَوى َيْهوتي.

ويخرج عن قاعدة هذا الباب بعض األفعال مما جاز فيها الوجهان : 
بشدة ، الكسر والضم وأشهرها : َعَتَلُه َيْعتتُلُه ـ و َيْعتـُُلُه أي َدَفَعُه 

ُثها ـ و َيْطُمُثها أي جامعها.   وَطَمَثَها َيْطمت
 -وأفعال هذا الباب نوعان أيعًا :

وهو األكثر نحو َضَرَب زيٌد صديَقه ونحو َوَعَد َعْمرو  : متعدٍ األول 
 أخاه ونحو َرَماه ونحو َطَوى علٌي كتابه .

 لعدو .نحو َجَلَس زيٌد ونحو َجاَء َعْمرو ونحو َفرَّ ا الزمالثاني : 
 
 
 

                                                           

 : من الَوَهل بالتـحريك بمعنى الفَزع .َوَهَل  11
: َشطَّتت الدار  َشطَّ : الجم الكثير ،  ّجمَّ : بمعنى المخالفة عن المعتاد . ،  َشذَّ  11

 ت .تُشطُّ بضم الشين وكسرها َشطَّا و ُشُطوطًا بُعد
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 الباب الثالث

 َيفَعلُ  –َفَعَل 
 

َيفَعُل موزونه : َفَتَح َيْفَتُح وعالمته أن  –قال الباب الثالث :َفَعَل 
يكون عين فعله مفتوحًا في الماعي والمعارع بشرط أن يكون 
عين فعله أو المه واحدًا من حروف الحلق وهي ستة : الحاء 

وبنامه أيعًا للتعدية غالبًا وقد  والخاء والعين والغين والهاء والهمز 
يكون الزمًا مثال المتعدي نحو : َفَتَح زيٌد الباَب ومثال الالزم نحو : 

 َذَهَب زيدٌ 
مضارعه َيْفَعُل نحو َذَهَب َيْذَهُب  –بفتح الفاء والعين  َفَعلَ وأقول : 

َيَفُع وَسَأَل َيْسَأُل  وَوَقَع َيَقَع وَدَهَم َيْدَهُم وَوَضَع َيَضُع وَلَجَأ  َيْلَجُأ وَيَفعَ 
 وَأَلُه َيْأَلُه وَقَرَأ َيْقَرُأ 

 .  11و َوَهَل َيْوَهلُ 
: كلُّ فْعلو عيُن فعله مفتوحًا في الماضي والمضارع ، وله  ونظايرها

 ثالثة شروط:
 األول : أن يكون عين فعله أو المه واحدًا من حروف الحلق .

                                                           

: يقال لمن  َيَفعَ  : أناب ، َلَجأَ : يقال دهمهم الجيش َيْدَهُمهم أي يْفجُأهم ،  َدَهمَ  11
ا َيْحَتلتم ،   : يأله بالفتح فيهما إالَهًة أي عبد . َأَلهُ َشاَرَف االْحتتاَلَم وَلمَّ
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 . 11خُّ وَسخَّ َيُسخُّ الثاني : أال يكون مضاعفًا نحو َفخَّ َيفُ 
الثالث : أال يكون فيه الكسر أو الضم مسـموعًا جليـًا نحـو َدَخـَل َيـْدُخُل 

 وَطَلَع َيْطُلُع.
 وقد جمع أحدهم هذه الشروط بقوله :

 في غيِر ُمْععٍف ومسموٍع جليْ  وافتْح لدى الحلقيِّ ال في األولِ 
:َهَلَك  ويخرج عن هذا الباب مما عينه والمه من حروف الحلق نحو

َيْهلتُك ، وَرَكَن َيْركتُن ، وَقَلى َيْقلتي بكسر عين المضارع على بعض ما 
 10سمع ، وَبَقى َيْبقتي بكسر عين المضارع أيضا على لغة طير

ألن أصل الفعل المضارع منه :  َوَعَع َيَععُ وليس من هذا الباب 
ر ُيوَضُع فالكسر فيه مقدر والفتح عارض وأصله الكسر ولوال تقدي

 الكسر فيه لوجب بقاء واوه المحذوف .

                                                           

َيْفُعُل  –ألنه إن كان كذلك ضم عين مضارعه حماًل على الباب األول : َفـَعَل  11
:  الفخيخ دون الغطيط تقول فخ فخيخا إذا وقوله َفخَّ موزونه َنَصَر َيْنُصُر ،  الذي

ْيُت نفسي عنه َتركته . سخَّ صوَّت حال نومه لغطيطه ،   : َسخَّ
قال ابن الحاجب في الشافية : قلى يقلي لغة عامرية ، وركن يركن من التداخل :  10

 أي تداخل اللهجات ، أ.هـ بتصرف .
د تم العثور على هذه األلفاظ في النقوالت العربية ، وتناقلها األبناء والحاصل أنه ق

حتى صارت عربية ترد في منظومهم ومنثورهم  القديم فال يحاد عن كونها ثابتة في 
 األصل الفصيح البتة .
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كما يأتي على هذا الوزن الفعل الناقص إذا كان ماضيه ومضارعه 
باأللف نحو َسَعى َيْسَعى وَفَدى َيْفَدى ، ويخرج عنه َشَدا َيْشُدو ، وَغَدا 

ي.  َيْغُدو ، وَهَدى َيْهدت
عين كما يخرج عن قاعدة هذا الباب ما كان فاؤه واوا فيما هو حلقي ال

ُد . ُب ، وَوَعَد َيعت  نحو َوَجَب َيجت
 : وأفعال هذا الباب نوعان 

وهو الغالب نحو َسَأَل زيٌد أباه ونحو َفَتَح عمرو  متعدٍ األول   : 
 الكتابَ 

 ونحو َأَلَه زيٌد ربَّه ونحو َقَرَأ زيٌد الصفحَة .
 نحو َذَهَب زيٌد ، ونحو َوَقَع الرجُل . الزمالثاني   : 

هذا الباب عينها أو المها من حروف الحلق المجموعة وجميع أفعال 
 في قول الناظم :

 مهملتان ثم غيٌن خاُء   همٌز فهاٌء ثم عيٌن حاءُ 
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 الباب الرابع

 َيْفَعل –َفِعَل 
 

قال الباب الرابع :َفِعَل َيْفَعل موزونه َعِلَم َيْعَلُم وعالمته أن يكون 
في المعارع   وبنامه أيعًا  عين فعله مكسورًا في الماعي ومفتوحاً 

للتعدية غالبًا وقد يكون الزمًا مثال المتعدي نحو : َعِلَم زيٌد المسألة 
   ومثال الالزم نحو  َوِجَل زيٌد .

بفتح الفاء وكسر العين مضارعه : َيْفَعل نحو : َعلتَم   َفِعلَ  وأقول :
َى َيْرَضى َيْعَلُم وَفرتَح َيْفَرُح وَشرتَب َيْشَرُب وَفهتَم َيْفهَ  َع َيْسَمُع وَرضت ُم وَسمت

َن َيْأَمُن . َر َيْعَوُر وَقوتَي َيْقَوى وَأمت  وَسئتَم َيْسَأُم وَعوت
: كلُّ فْعلو عيُن فعله مكسورًا في الماضي ومفتوحًا في ونظايرها 
 المضارع .

ويأتي على هذا الوزن الفعل األجوف إن كان ماضيه ومضارعه 
فيهما نحو َخاَف َيَخاُف ، وَناَم َيَناُم ، ونحو باأللف أو الياء أو الواو 
َر َيْعَوُر وكذا 12َعيتَد َيْعَيُد ، وَهيتَف َيْهَيُف  َد َيْسَوُد ، وَعوت ، ونحو َسوت

َي َيْرَضى  الناقص إن كان ماضيه بالياء ومضارعه باأللف نحو : َرضت
 ، وَقوتَي َيْقَوى .

                                                           

 هيف : الَهَيُف بفتحتين ضمر البطن والخاصرة وهيف بمعنى َضُمَر .  12
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ن :الفتح والكسر وخرج عن قاعدة هذا الباب ألفاظ سمعت بالوجهي
ُر َيْوَحُر : أمتأل حقدأ  11والمحفوظ منها اثنا عشر فعالً  َر َيحت وهي :َوحت

ُر َيْوَغُر : توقد غيضًا ، وَبئتَس  َر َيغت ُب َيْحَسُب ، وَوغت َب َيْحست ، وَحست
َيْبئتُس َيْبَأُس : ساءت حاله ، وَولتَغ َيلتُغ َيْوَلُغ إذا أدخل الكلب لسانه في 

ئتَس َيْيئتُس وَيْيَأُس : إذا انقطع رجاؤه ، وَوبتَق َيبتُق َيْوَبُق : االناء ، ويَ 
ُم َتْوَحُم  َمْت َتحت ُم َيْنَعُم ، وَوحت َم َيْنعت َل َيهتُل َيْوَهُل ، وَنعت إذا هلك ، وَوهت
الحبلى إذا اشتهت أكاًل ، وَولتَه َيلتُه َيْوَلُه ، وَيبتَس َيْيبتُس َيْيَبُس : أي 

 الشجر.
 هذا الباب نوعان :وأفعال 

  : وهو األكثر نحو : َعلتَم زيـٌد المسـألَة ونحـو َشـرتَب زيـٌد  متعدٍ األول
ـــُب الـــدرَس  َع الطال ـــمت ـــَم الرجـــُل القصـــَد ونحـــو : َس المـــاَء ونحـــو : َفهت

َن الجيُش عدوَّه .  ونحو: َأمت
  : ــــَي الزم الثــــاني ــــَل عمــــرو ونحــــو: َبقت نحــــو : َفــــرتَح زيــــٌد ونحــــو: َوجت

َر الكلُب .محمٌد ونحو: يَ   بتَس الزرُع ونحو: َعوت
ـَل  ويختص الالزم فيما يدل على الفرح والحـزن نحـو : فَـرتَح وَطـرتَب وَوجت
ــَي وَقبتــَل أو االمــتالء والفــراي نحــو : َروتَي وَشــبتَع  أو الرضــا نحــو : َرضت

                                                           

 في الميته تسعة فقال:ذكر منها ابن مالك األندلسي  11
ْت اْنِعْم َبِيْسَت َيِيْسَت َأْوِلِه َيِبَح َوِهال وجهاِن فيه من اْحِسْب مْع َوِغْرَت َوِحرْ 
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َر أو مـا يـدل علـى األلـوان  َش وَفرتَي  أو المعيب نحو : َعمتَش َوَعوت وَعطت
دَ  َر ونحوها. نحو : َسوت    وَحمتَر وَخضت
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 الباب الخامح

 َيْفُعلُ  –َفُعَل 
 

قال الباب الخامح :َفُعَل َيفُعل موزونه َحُسَن َيْحُسن وعالمته أن 
يكون عين فعله معمومًا في الماعي والمعارع وبنامه ال يكون إال 

 الزمًا نحو َحُسَن زيٌد .
نحو : َحُسَن َيْحُسُن  َيْفُعلالعين مضارعه  بفتح الفاء وضم َفـُعلَ وأقول 

وَكُرَم َيْكُرُم وَشُرَف َيْشُرُف وَعُظَم َيْعُظُم وَوُسَم َيْوُسُم وَجُرَؤ َيْجُرُؤ وَلُؤَم 
 .12َيْلُؤُم 

: كلُّ فْعلو عيُن  فعله مضمومًا في الماضي والمضارع ،  ونظايرها
حيح نحو  : ويأتي على هذا الوزن صحيح األفعال ومعتلها فالص

َحُسَن َيْحُسُن وَكُرَم َيْكُرُم  والمعتل كالناقص إن كان ماضيه ومضارعه 
 .11بالواو نحو َجُرَؤ َيْجُرُؤ وَسُرَو َيْسُرُو 

وأفعال هذا الباب تدل على األوصاف الخلقية التي تصاحب األشياء 
 فقولك َشُرَف زيٌد من الشرف الذي صاحب زيدًا .

                                                           

قدام ،  َجُرمَ  12 : وقد َلُؤَم ُلْؤمًا و َمأَلَمًة أيضا و آَلمًة و َأأَلَم  َلُممَ : َأي َجرتيٌء عند اإلت
 لئيمًا إْلئامًا إذا صنع ما يدعوه الناس عليه 

 إذا صار َسرتيًَّا .َسُرَو :  27
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 العظمة التي صاحبته في البناء ونحوه . وقولك َعُظَم القصُر من
وال ترد إال الزمة نحو : َعُظَم زيٌد ونحو: َحُسَن العمُل ونحو: َكُرَم 

 حاتٌم ونحو: َشُرَف علٌي .
ويجوز في هذه األفعال االنسالخ فيكسبها التعدي وذلك في حالة 

ْم بزيدو .وهلم جراً   . التعجب نحو: ما َأْكَرَم زيدًا  ، ونحو : َأْعظت
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 الباب السادح

 َيْفِعلُ  –َفِعَل 
 

قال الباب السادح : َفِعَل َيْفِعُل موزونه َحِسَب َيْحِسُب وعالمته أن 
يكون عين فعله مكسورًا في الماعي والمعارع وبنامه أيعًا للتعدية 
غالبًا وقد يكون الزمًا مثال المتعدي نحو: َحِسَب زيٌد عمرًا فاعاًل 

 . 28زم نحو: َوِرَث زيدٌ ومثال الال 
َب  : َيْفِعلُ بفتح الفاء وكسر العين مضارعه  َفـِعلَ وأقول :  نحو : َحست

ُم وَورتَث َيرتُث وَورتَع َيرتُع . َم َيْنعت ُب وَوثتَق َيثتُق وَنعت  َيْحست
: كلُّ فْعلو عيُن فعله مكسورًا في الماضي والمضارع ، وهذا ونظايرها 

وقد شهر من أفعاله خمسة عشر فعاًل ، الباب قليل في العربية ، 
ذكر منها ابن مالك األندلسي في الميته :تسعة وهي مجموعة في 

 قوله :
 َورَِم َورَِعْت َوِفَقْت َمْع َوِقَفْت َحال   واْفرِْد الكسَر فيما َوِرَث وَولِـيَ 

 ي ِفْعــالكسراً لعيِن مضارٍع يَلِ        َوثَِقْت َمَع َوِرَي المخُّ اْحِوَها وَأِدمْ 

                                                           

مثال الماتن غير صحيح ، وربما أن الخطأ من الناسخ ألن المثال يفيد التعدية أال  12
 . وورث سليمان داودترى أنه يقال ورث زيد القصر ، ومن قوله تعالى : 



 
 

 38 

وحاصل هذه التسعة :َورتَث َيرتُث ، وَولتَي َيلتي تقول ولي األمر والية ، 
َق بمعنى أحب  وَورتَم َيرتُم إذا انتفخ الجرح ، وَورتَع َيرتُع أي عّف ، وَومت
ُق ، وَوفتَق َيفتُق إذا حسن الفرس، وَوثتَق َيثتُق ، وَورتَي َيرتي  مضارعه َيمت

ُم ، والعاشر من غير المذكور تقول وري المخ إذا اكتن َم َيدت ز سمنًا، وَأدت
ُد َوْجَدا إذا أحبه حبًا وحزن عليه والحادي  ُد تقول وَجَد به َيجت َد َيجت :َوجت
عشر: َورتَك َيرتُك إذا اضطجع والثاني عشر: َورتَم الجرح إذا انتفخ  َيرتُم 

ُق والرابع عشر: َوقتَه َيقت  َق أي عجل َيعت والخامس 11ُه والثالث عشر: َوعت
 عشر : َوكتَم َيكتُم إذا اغتم واكترب . 

 -وأفعال هذا الباب نوعان :
َب زيٌد  متعدٍ األول :  وهو األكثر نحو : َورتَث زيٌد الماَل ، ونحو: َحست

 أخاه مريضًا .
َم عمرو . الزمالثاني :   وهو قليل نحو : َوثتَق زيٌد ونحو: َنعت

 
 
 
 
 
 

                                                           

 يقال : َوقته َيقته ، واتََّقَه َيَتقَّهت ؛ إذا َأطاع . 11
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 أبواب الفعل الثالثي المزيد
 

ثنا عشر بابًا منها لما زاد على الثالثي وهو ثالثة أنواع :  قال : وا 
وأقول : ترد أبواب الفعل الثالثي المزيد في اثني عشر بابًا مقسمة 

 على ثالثة أنواع :
النوع األول : الفعل الثالثي المزيـد بحـرف واحـد ولـه ثالثـة أبـواب وهـي 

:- 
ي وَأْجَزَل ُيْجزتُل.نحو : َأْكَرَم ُيْكرتُم  َأْفَعَل ُيْفِعلُ  .1  وَأْعَطى ُيْعطت
ُم وَعلََّم ُيَعل ُم .  َفعََّل ُيَفعِّلُ  .1 َم ُيَكر   نحو : َفرََّح ُيَفر ُح وَكرَّ
ُر . َفاَعَل ُيَفاِعلُ  .0  نحو : َقاَتَل ُيَقاتتُل وَضاَرَب ُيَضارتُب وَغاَمَر ُيَغامت

 -واب وهي :النوع الثاني : الفعل الثالثي المزيد بحرفين وله خمسة أب
ُر واْنَقاَد َيْنَقاُد واْنَفَتَح َيْنَفتتحُ  اْنَفَعَل َيْنَفِعلُ  .1  نحو : اْنَكَسَر َيْنَكست
ـُر  اْفَتَعَل َيْفَتِعلُ  .1 ـُل واْقَتَصـَر َيْقَتصت ـُع واْحَتَمـَل َيْحَتمت نحو : اْجَتَمَع َيْجَتمت

. 
. نحو : اْحَمرَّ َيْحَمرُّ واْعَورَّ َيْعَورُّ  اْفَعلَّ َيْفَعلُّ  .0  واْعَمشَّ َيْعَمشُّ
 نحو : َتَكلََّم َيَتَكلَُّم وَتَعلََّل َيَتَعلَُّل وَتَزكَّى َيَتَزكَّى .  َتَفعََّل َيَتَفعَّلُ  .2
ــــلُ  .1 ــــَل َيَتَفاَع ــــاَظَر  َتَفاَع نحــــو : َتَباَعــــَد َيَتَباَعــــُد وَتَشــــاَرَك َيَتَشــــاَرُك وَتَن

 َيَتَناَظُر  .
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بثالثة أحرف وله أربعة أبواب النوع الثالث : الفعل الثالثي المزيد 
 -وهي :

ـــــَتْكَثَر َيْســـــَتْكثتُر  اْســـــَتْفَعَل َيْســـــَتْفِعلُ  .1 ـــــَتْخرتُج واْس نحـــــو : اْســـــَتْخَرَج َيْس
ُم.  واْسَتْعَجَم َيْسَتْعجت

ــــــلُ  .1 ــــــَل َيْفَعْوَع ــــــَب  اْفَعْوَع نحــــــو: اْخَضْوَضــــــَر َيْخَضْوَضــــــُر واْعَشْوَش
 َيْعَشْوَشُب واْغَدْوَدَن َيْغَدْوَدُن .

لُ افْ  .0 َل َيْفَعـــوَّ ُذ و اْخـــَروَّط َعـــوَّ َذ َيْجَلـــوَّ َط  01نحـــو : اْجَلـــوَّ ُط واْعَلـــوَّ َيْخـــَروَّ
ُط.    َيْعَلوَّ

نحــــو : اْحَمــــارَّ َيْحَمــــارُّ واْصــــَفارَّ َيْصــــَفارُّ واْشــــَهابَّ   اْفَعــــالَّ َيْفَعــــالُّ  .2
 َيْشَهابُّ .

 وسيأتي إن شاء اهلل تفصيل تلك األنواع مع أبوابها كل على حده.
 

 النوع األول
 الفعل الثالثي المزيد بحرف واحد

 

                                                           

ط  01  بهم الطريُق والسَفُر: امتدَّ .يقال اْخَروَّ
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 قال : وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثالثي وهو ثالثة أبواب :
وأقول : هذا النوع األول من أنواع الفعل الثالثي المزيد ويسمى الفعل 

 الثالثي المزيد بحرف واحد .
يه : كل فعل ثالثي سبق بهمزة قطع أو ُضع فت عينه أو زيد ف وحده

 ألف بين الفاء والعين.
نحـــو َأْكـــَرَم  َأْفَعـــلَ فـــفن ســـبق بهمـــزة قطـــع فهـــو البـــاب األول منـــه ووزنـــه 

 وَأْعَظَم وَأْوَلى .
ن ُضع فت عينه فهو بابه الثاني ووزنه   نحو : َقدََّم وَكرَّم وَعلََّم. َفعَّلَ وا 

ن زيد فيه ألف بين الفـاء والعـين فهـو بابـه الثالـث ووزنـه  و : نحـ َفاَتـلَ وا 
 َراَبَح وَقاَتَل وَناَظَر .

ولكــل واحــد مــن هــذه األبــواب داللتــه فــي العربيــة كمــا ســيأتي  مفصــاًل 
 بمشيئة  اهلل تعالى .

 
 
 

 الباب األول
 َأْفَعَل ُيْفِعلُ 
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قال الباب األول : َأْفَعَل ُيْفِعُل  اْفَعااًل موزونه َأْكَرَم ُيْكِرُم اْكَراَمًا 
أربعة أحرف بزياد  الهمز  في أوله  وعالمته أن يكون ماعيه على

وبنامه للتعدية غالبًا وقد يكون الزمًا مثال المتعدي نحو : َأْكَرَم زيٌد 
 عمرًا ومثال الالزم نحو : َأْصَبَح الرجُل .

نحو :  ُيْفِعلُ بفتح الهمزة والعين وسكون الفاء مضارعه  َأْفَعلَ وأقول : 
ي وأَ  ْوَلى ُيْولتي وَأْخَرَج ُيْخرتُج وَأْوَفى ُيْوفتي وَأَقاَم َأْكَرَم ُيْكرتُم وَأْعَطى ُيْعطت

يُر .  ُيقتيُم وَأَشاَر ُيشت
 :ُكلُّ فتْعلو ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الهمزة في أوله. ونظايرها

نحو َأْكَرَم  اْكَراَمًا وَأْعَطى اْعَطاءًا اْفَعال : والمصدر منه على وزن 
 اْخَراَجًا وأمثالها .وَأْوَلى  اْوالئًا وَأْخَرَج 

 -وأفعال هذا الباب نوعان :
وهو األكثر نحو : َأْكَرَم زيٌد محمدًا ونحو : َأْعَطى  متعدٍ األول : 

 عمرو أخاه درهمًا ونحو : َأْخَرَج المعلُم تلميذه من الفصل .
 ويتفرع من التعدية معانو عديدة أشهرها :

سال منه الـدم ونحـو السلب نحو َأْدَميُت الرجَل بمعنى ضربته حتى  .1
 : َأْبَكيُت عمرًا بمعنى ضربته فبكى .

اإلزالـة نحـو أْقَشـْرُت الفاكـَة إذا أزلـت قشـرتها ونحـو أْقـَذْيُت عينــه إذا  .1
 أزلت قذاها .

 التعريض نحو : َأْزَرْعت األرَض أي عرضتها للزراعة. .0
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إيصــال العــدد إلــى حــد معــين نحــو َأْســَبْعت النخــَل إذا صــيرته ســبعًا  .2
 د وَأْرَبْعت المال إذا صيرته أربعًا .في العد

التمكــين نحــو َأْدَخْلتُــه الــداَر أي مكنتــه مــن الــدخول ، ونحــو َأْســَلْمُته  .1
 المال إذا مكنته منه.

أن يكون بمعنى اْسَتْفَعَل نحو َأْعَرْضُت قوتي إذا استعرضتها ونحـو  .2
 َأْخَرْجُت الكنَز أي استخرجته.

ـــى وصـــف الحـــال نحـــو قولـــه .1 تعـــالى : فلمـــا َرَأْيَنـــه  كـــون الشـــيء عل
 َأْكَبْرَنُه أي وجدنه كبيراً 

ــــَأْكَرَم ونحــــو  .2 ــــه َف ْمُت ــــوزن َفعَّــــَل نحــــو : َكرَّ ــــى المطاوعــــة لل ــــه عل داللت
 َأْعَطيُتُه َفَأْعَطى.

 الثاني : الزٌم نحو : َأَقاَم علٌي  ويتفرع من الالزم المعاني التالية :
 كثر زهره . داللته على الكثرة نحو : َأْزَهَر الشجُر إذا .1
داللتـــه علـــى الصـــيرورة نحـــو : َأْلَحـــَم الرجـــُل أي صـــار ســـمينًا ذا  .1

 لحمو .
داللتــــه علــــى الزمــــان نحــــو : َأْصــــَبَح الرجــــُل نشــــيطا أي ظهــــر   .0

نشاطه في الصباح ونحو َأْمَسْت المـرأُة حزينـًة أي ظهـر حزنهـا فـي 
 المساء .

ــَن الرجــُل اليــوَم بمعنــى اتجــ .2 ه جهــة داللتــه علــى المكــان نحــو َأْيَم
 اليمين ونحو َأْصَحَر زيٌد أي دخل الصحراء.
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 الباب الثاني
 َفعََّل ُيَفعِّلُ 
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قال الباب الثاني : َفعََّل ُيَفعُِّل َتْفِعْياًل موزونه َفرََّح ُيَفرِّح َتْفِرْيَحًا 
وعالمته أن يكون ماعيه على أربعة أحرف بزياد  حرف واحد بين 

ح عين فعله وبنامه للتكثير وهو قد يكون في الفاء والعين من جن
َت  َف زيٌد الكعبَة وقد يكون في الفاعل نحو : َموَّ الفعل نحو : َطوَّ

 اإلبَل وقد يكون في المفعول 
 نحو : َغلََّق زيٌد الباَب .

نحو ُيَفعِّل بفتح الفاء وتضعيف العين مفتوحة مضارعه  َفـعَّلَ وأقول : 
ُق وَكفََّر : َفرََّح ُيَفر ُح وَذبَّ  َق ُيَشر  ُر وَشرَّ َر ُيَحج  َح ُيَذب ُح وَغلََّق ُيَغل ُق وَحجَّ

 ُيَكف ُر وَكلََّم ُيَكل ُم وَكبََّر ُيَكب ُر وَسبََّح ُيَسب ُح وَقشََّر ُيَقش ُر وَزكَّى ُيَزك ي .
ُكلُّ فتْعلو ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد بين  ونظايرها :

 والعين من جنس عين فعله .الفاء 
نحو َفرََّح َتْفرتْيَحًا وَزكَّى  َتْفِعيلوالمصدر منه على وزن واحد وهو 

َتْزكتَيًة وَذبََّح َتْذبتْيَحًا وَغلََّق َتْغلتْيَقًا وَكبََّر َتْكبتْيَرًا وَسبََّح َتْسبتْيَحًا وَقشََّر 
ْيَرًا وأمثالها.    َتْقشت

ما لغير وأفعال هذا الباب ال تكون إال  متعدية والتعدية إما للتكثير وا 
 التكثير. 

َف زيُد  فمثال األول : وهو داللة التعدية للتكثير في الفعل نحو َطوَّ
َت عمرو اإلبَل وفي المفعول نحو :  الكعبَة. وفي الفاعل نحو : َموَّ

 َغلََّق زيٌد الباَب وهلم جرًا .
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ْزتَك ومثال الثاني : وهو داللة التعدية من غير تكثي ر نحو : َعجَّ
 ونحو : َسكَُّت زيدًا وما أشبه ذلك .

 ويتفرع من التعدية معانو منها :
التحــول والصــيرورة نحــو َولَّْيتُــُه الــبالد إذا صــيرته واليــًا عليهــا ونحــو  .1

ــُت المــاَء إذا  ــْرُت التــراَب إذا صــيرته مثــل الحجــر و نحــو : َحلَّْي َحجَّ
 صيرته مثل الماء الزالل .

 المخاطب نحو َعقََّرَك اهلُل أو الغائب نحو َعقََّرُه اهللُ  الدعاء على .1
الــدعاء للمخاطــب نحــو َســقَّاَك اهلُل المطــَر أو للغائــب نحــو َســقَّاُه اهلُل  .0

 الغيَث .
االختصار ويسمى باختصار الحكاية نحـو : لَــبَّى إذا قـال لبيـك اهلل  .2

 ونحو : َكبَّر إذا قال اهلل أكبر .
يــة بمعنــى اْسـَتَجاب العبــُد َأْمـَر َربتــهت َفاْمَتثَــَل ، و وحقيقـة لبَّــى فـي التعد

 حقيقة َكبََّر بمعنى َعظََّم العبُد مواله وهكذا َهلََّل وَسبََّح ونحوهما .
النســـبة : نحـــو : َجرَّْحـــُت عمـــرًا إذا َنَســـْبُتُه إلـــى التجـــريحت  ، ونحـــو :  .1

 َغلَُّطُت زيدًا إذا َنَسْبُتُه إلى الغلط .
 َض المكاُن أي صار روضًة .المصير نحو َروَّ  .2
التوجــه : نحــو َشــرََّق زيــٌد األرَض و نحــو : َغــرََّب عمــرو الــبالَد إذا  .1

 اتجه زيٌد جهَة الشرقت واتجه عمرو جهَة الغربت .
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ــْرُت  .2 الســلبية نحــو : َنق ْيــُت الحــبَّ إذا أزلــُت منــه الشــوائَب ، ونحــو َقشَّ
 الَفاكهَة إذا أزلُت قشرتها .

 : َشفَّْعُت زيدًا إذا قبلُت شفاعته . قبول شير ما نحو .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 َفاَعَل ُيَفاِعلُ 
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قال الباب الثالث : َفاَعَل ُيَفاِعُل ُمَفاَعَلًة وِفَعااًل وِفْيَعااًل موزونه َقاَتَل 
ُيَقاِتُل ُمَقاَتَلًة وِقَتااًل وِقْيَتااًل   وعالمته أن يكون ماعيه على أربعة 

  األلف بين الفاء والعين   وبنامه للمشاركة بين اإلثنين أحرف بزياد
غالبًا وقد يكون للواحد مثال المشاركة بين اإلثنين نحو : َقاَتَل زيٌد 

 عمرًا ومثال الواحد نحو : َقاَتَلُهْم اهلُل .
نحو:  ُيَفاِعلُ بفتح الفاء والعين وألف بينهما مضارعه  َفاَعلَ وأقول : 

اَرَب ُيَضارتُب وَشاَرَب ُيَشارتُب والَكَم ُيالكتُم وَساَلَم ُيَسالتُم َقاَتَل ُيَقاتتُل وضَ 
 وَتاَبَع ُيَتابتُع وَجاَلَس ُيَجالتُس .

: ُكلُّ فتْعلو ماضيه على أربعة أحرف بزيادة األلف بين الفاء ونظايرها 
 والعين .

 -والمصدر منه يرد على ثالثة أوزان وهي :
:نحو : َقاَتَل ُمَقاَتلًة وقتَتااًل وقتْيَتااًل ونحو :  ُمَفاَعَلة وِفَعال وِفْيَعال

َرابًا  ْيَرابًا و نحو : َشاَرَب ُمَشاَرَبَة وشت َرابًا وضت َضاَرَب ُمَضاَربًة وضت
ْيَراَبًا ونحو : الَكَم ُمالَكَمًة ولتَكاَمًا ولتْيَكاَمًا وهلمَّ جرًا .  وشت

 وأفعال هذا الباب نوعان :
لى التعدية ويفيد المشاركة بين اإلثنين غالبًا ٍو ويدل عمتعداألول : 

نحو : َقاَتَل زيٌد عمرًا و نحو : َضاَرَب الرجُل صاحَبه ونحو َصاَرَع 
 القائُد نظيره .

 وقد يفيد الواحد نحو َقاَتَلهُم اهلُل وَحاَرَبْهُم اهلُل.
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 ويتفرع من المتعدي معان أشهرها ما يلي :
 ونحو َجاَرْيُت الوالَد .المتابعة نحو: َتاَبْعُت الشيَخ  .1
ـــَل إذا اتبعـــُت  .1 ـــُت الكي ـــُت الصـــديَق .ونحـــو َواَلْي المـــواالة نحـــو َراَدْف

 الكيَل كياًل آخر.
داللتــه علــى صــفة الفعــل نحــو َناَصــَرُه اهلُل أي جعلــه ذا نصــره ،  .0

 آَجَرَك اهلُل أي جعلك ذا أجر .
 . بعضه بعضاً  َأْتَبعَ نحو َتاَبَع الصوَم بمعنى َأْفَعَل يرادف  .4
ــل يــرادف   .1 ليــدل علــى التكثيــر نحــو َضــاَعفُت العــدد إذا كثرتــه َفعَّ

 . َععَّْفُتهبمعنى 
وهذا نادر في العربية نحو : سافر زيد ولذا فهو يرادف  الزمالثاني : 

 .َفَعَل 
 
 
 
 
 

 النوع الثاني
 الفعل الثالثي المزيد بحرفين
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و خمسـة قال النوع الثاني وهـو مـا زيـد فيـه حرفـان علـى الثالثـي وهـ
 أبواب :

وأقول : للفعل الثالثي المزيد بحرفين خمسة أبواب وحاصلها كالتالي 
: 

إن سبق بهمزة وصل في أوله بعدها نون ساكنة فهو بابه األول ووزنه 
 نحو اْنَفَتَح واْنَتَصَر واْنَكَسَر.اْنَفَعَل : 

ن سبق بهمزة وصل في أوله مع تاء بين الفاء والعين فهو بابه  وا 
 . 01نحو اتََّخَذ واْجَتَمَع واْحَتَكرَ  اْفَتَعلَ ووزنه:  الثاني

ن سبق بهمزة وصل في أوله مع تضعيف الالم فهو بابه الثالث  وا 
 نحو : اْحَمرَّ واْعَورَّ واْعَمشَّ . اْفَعلَّ ووزنه: 

ن سبق بتاء في أوله مع تضعيف العين مفتوحًة فهو بابه الرابع  وا 
 َم وَتَكلََّم وَتَسلََّم .نحو : َتَعلَّ  َتَفعَّلَ ووزنه : 

ن سبق بتاء في أوله مع ألف بين الفاء والعين فهو بابه الخامس  وا 
 نحو : َتَقاَتَل وَتَصاَرَع وَتَعاَطَف . َتَفاَعلَ ووزنه : 

ولكل واحد من هذه األبواب داللته في العربية كما سيأتي موضحًا كل 
 على حده. 

 
 

                                                           

، وصاحُبه ُمـْحَتكتٌر. 01  احتكر : الـَحْكُر: إتد خاُر الطعام للتََّربُّصت
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 الباب األول
 َل َيْنَفِعلَ اْنَفعَ 
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قال الباب األول : اْنَفَعَل َيْنَفِعُل اْنِفَعااًل موزونه اْنَكَسَر َيْنَكِسُر اْنِكَساَرًا 
وعالمته أن يكون ماعيه على خمسة أحرف بزياد  الهمز  والنون 
في أوله وبنامه للمطاوعة ومعنى المطاوعة حصول أثر الشيء عن 

زَُّجاَج َفاْنَكَسَر ذلك الزجاُج فإن تعلق الفعل المتعدي نحو َكَسْرُت ال
انكسار الزجاج اثٌر َحصَل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي 

. 
بكسر همزة الوصل فنون ساكنة ففاء وعين مفتوحتين  اْنَفَعلَ وأقول 

ُر َيْنَفِعُل مضارعه   نحو اْنَفَتَح َيْنَفتتُح واْنَقَلَب َيْنَقلتُب واْنَكَسَر َيْنَكست
ُع واْنَخَرَط َيْنَخرتُط .واْنطَ   َلَق َيْنَطلتُق واْنَقَطَع َيْنَقطت

: ُكلُّ فتْعلو ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة والنون  ونظايرها
 في أوله.

نحو اْنَفَتَح اْنفتَتاَحًا  اْنِفَعالوالمصدر منه يرد على وزن واحد وهو 
الَقًا واْنَقَطَع اْنقتَطاَعًا واْنَقَلَب اْنقتالَبًا واْنَكَسَر اْنكتَساَرًا  وا ْنَطَلَق اْنطت

رتاَطًا ونحوها .   واْنَخَرَط اْنخت
وأفعال هذا الباب ال ترد إال الزمة نحو: اْنَكَسَر األناُء و نحو : اْنَفَتَح 

 الباُب 
 و نحو : اْنَقَلَب السريُر ونحو : اْنَطَلَق الرجُل .
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في َمْفُعوله تطاوعًا نحو :  كما يفيد المطاوعة أي أنَّ َأَثَر الفعل ظهر
َفَتْحُت الباَب َفاْنَفَتَح ونحو َكَسْرُت القفَل َفاْنَكَسَر ونحو َقَطْعُتُه َفاْنَقَطَع 

 ونحو َهدَّْيُت الدار َفاْنهّد .
نحو َأْقَفْلُت الباَب َفاْنَقَفَل ذلك الباُب أْفَعَل وقد يكون مطاوعًا للوزن : 

 َعَج .ونحو َأْزَعْجُت زيدًا َفاْنزَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني
 اْفَتَعَل َيْفَتِعلُ 
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قال الباب الثاني : اْفَتَعَل َيْفَتِعُل اْفِتَعااًل   موزونه اْجَتَمَع َيْجَتِمُع 
اْجِتَماَعًا وعالمته أن يكون ماعيه على خمسة أحرف بزياد  الهمز  

:  في أوله والتاء بين الفاء والعين وبنامه للمطاوعة أيعًا نحو
 َجَمْعُت اإلبَل َفاَجَتَمَع ذلك اإلبُل .

بكسر همزة الوصل ففاء ساكنه ثم تاء وعين مفتوحتين  اْفَتَعلَ وأقول : 
ُل واْفَتَتَح َيْفَتتتُح  َيْفَتِعلُ  مضارعه  ُع واتََّصَل َيتَّصت نحو اْجَتَمَع َيْجَتمت

 واْخَتاَر َيْخَتاُر . واْفَتَرَش َيْفَترتُش واْشَتقَّ َيْشَتقُّ واْمَتدَّ َيْمَتدُّ 
: ُكلُّ فتْعلو ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله  ونظايرها

 والتاء بين الفاء والعين .
والمصدر منه على وزن واحد وهو : اْفتتَعال نحو : اْجَتَمَع اْجتتَماَعًا 

اْشَتقَّ اْشتتَقاَقًا واْمَتدَّ واتََّصَل ات َصااًل واْفَتَتَح اْفتتَتاَحًا واْفَتَرَش اْفتتَراَشًا و 
 اْمتتَداَدًا واْخَتاَر اْختتَياَرًا وأمثالها.

 وأفعال هذا الباب تدل على المعاني التالية :
ـــُل و نحـــو :  .1 ـــاْجَتَمَع ذلـــك اإلب ـــَل َف المطاوعـــة نحـــو : َجَمْعـــُت اإلب

 َفَرْشُت السجاَد َفاْفَتَرَش .
عمــــرو أي اإلجتهــــاد فــــي تحصــــيل أصــــل الفعــــل نحــــو اْكَتَســــَب  .1

اجتهـــد فـــي تحصـــيل الكســـب ونحـــو اْفَتَخـــَر زيـــٌد أي بـــالغ فـــي ذلـــك 
 ليحصل على قمة الفخر .
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االتخاذ نحو : اْخَتَبَز زيٌد أي اتخذ له خبزًا ونحـو اْشـَتَوْيُت اللحـَم  .0
 إذا اتخذته لي مشويًا .

نحــو : اْشـَتَرَك زيــٌد وعمــرو َفاَعــَل المشـاركة ليكــون بمعنـى الــوزن  .2
 َب محمٌد وعليُّ .و نحو : اْكَتتَ 

داللتــه علـــى االظهـــار نحــو اْفَتَقـــَر الرجـــُل للنــاست إذا أظهـــر ذلـــك  .1
 ،ونحو اْفَتَخَر زيٌد إذا قصد االظهار دون تحصيل أصل الفعل .

داللتـــــه علـــــى الشـــــبه نحـــــو اْعَتَصـــــَد عمـــــرو واْعَتَصـــــَر إذا شـــــابه  .2
 المعصود والمعصور .

تلميـَذه إذا تحقـق  البحث عن حقائق األمور : نحو اْمَتَحَن الشيخُ  .1
 من مذاكرته.

وروده للمعنــى الــذاتي للفعــل نحــو : اْشــَتَمَل الكتــاُب علــى أبــوابت  .2
 التصريفت  أي جمع بين دفتيه ذلك.

 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 اْفَعلَّ َيْفَعلُّ 
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قال الباب الثالث : اْفَعلَّ َيْفَعلُّ اْفَعالاًل   موزونه اْحَمرَّ َيْحَمرُّ اْحِمَراَرًا 

ته أن يكون ماعيه على خمسة أحرف بزياد  الهمز  في أوله وعالم
وحرف آخر من جنح الم فعله في آخره وبنامه لمبالغة الالزم وقيل 
لأللوان والعيوب مثال األلوان نحو : اْحَمرَّ زيٌد   ومثال العيوب نحو 

 : اْعَورَّ زيٌد. 
توحة بكسر همزة الوصل ففاء ساكنة بعدها عين مف  : اْفَعلَّ وأقول 

نحو : اْحَمرَّ َيْحَمرُّ واْخَضرَّ  َيْفَعلُّ فالم مفتوحة مضعَّفة مضارعه 
 .01َيْخَضرُّ واْسَودَّ َيْسَودُّ واْعَورَّ َيْعَورُّ واْخَضلَّ َيْخَضلُّ واْرَفضَّ َيْرَفضُّ 

: ُكلُّ فتْعلو ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله  ونظايرها
 فعله في آخره .وحرف آخر من جنس الم 

نحو : اْحمرَّ  اْفِعاللوالمصدر منه يأتي على وزن واحد وهو : 
َراَرًا واْخَضلَّ  َداَدًا واْعَورَّ اْعوت َراَرًا واْسَودَّ اْسوت َراَرًا واْخَضرَّ اْخضت اَحمت

الاًل واْرَفضَّ اْرفتَضاَضًا وأمثالها .  اْخضت
ما وأفعال هذا الباب ال ترد إال الزمة تفيد المبال غة إما في العيوب وا 

في األلوان فاألول نحو : اْعَورَّ زيٌد ونحو : اْعَمشَّ عمرو ، والثاني 
 نحو : اْحَمرَّ الوجُه و نحو : اْزَرقَُّت السماُء و نحو : اْخَضرَّ الزرُع.

                                                           

الاًل و اْخَضْوَضَل أي ابتل،  اْخَعلَّ  01 : يقال ارفض   اْرَفضَّ : اْخَضلَّ الشيء اْخضت
 الدمع إذا سال وتفرق .
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 الباب الرابع
 َتَفعََّل َيَتَفعَّلُ 

 
َفعُّاًل موزونه َتَكلََّم َيَتَكلَُّم َتَكلَُّمًا قال الباب الرابع :َتَفعََّل َيَتَفعَُّل تَ 

وعالمته أن يكون ماعيه على خمسة أحرف بزياد  التاء في أوله 
وحرف آخر من جنح عين فعله بين الفاء والعين وبنامه للتكلف 
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ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شييا بعد شيء نحو : َتَعلَّْمُت الِعْلَم 
 مسالًة َبْعَد َمسالة .

بتاء ففاء مفتوحتين بعدهما عين مضعفة مضارعه  َتَفعَّلَ ول : وأق
نحو : َتَعلََّم َيَتَعلَُّم وَتَكلََّم َيَتَكلَُّم وَتَسلََّم َيَتَسلَُّم وَتَقدََّم َيَتَقدَُّم وَتَخرََّج  َيَتَفعَّلُ 

 َيَتَخرَُّج وَتَطهََّر َيَتَطهَُّر وَتَذكََّر َيَتَذكَُّر .
ْعلو ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله ُكلُّ فت  ونظايرها :

 وحرف آخر من جنس عين فعله بين الفاء والعين .
نحو َتَعلََّم َتَعلَُّمًا و َتَكلََّم  َتَفعُّلوالمصدر منه يأتي على وزن واحد هو : 

وَتَطهََّر َتَطهَُّرًا وَتَذكََّر  َتَكلَُّمًا و َتَسلََّم َتَسلَُّمًا و َتَقدََّم َتَقدَُّمًا و َتَخرََّج َتَخرَُّجاً 
 َتَذكَُّرًا وأمثالها .

 وأفعال هذا الباب تدل على المعاني التالية :
التكليـــف : ومعنـــاه تحصـــيل المطلـــوب شـــيئا بعـــد شـــيء باجتهـــاد  .1

ورغبــة نحــو َتَعلَّْمــُت العلــَم مســألًة مســألًة ونحــو َتَجلَّــْدُت الشــدائَد شــدًة 
 شدًة .

ُت زيــدًا َفَتَقــَدَم  ونحــو : َعلَّْمــُت عمــرًا َفــَتَعلََّم المطاوعـة نحــو : َقــدَّمْ  .1
. 
ْســُت األرَض إذا  .0 ــْدُت الَحجــَر و نحــو : َتَغرَّ االتخــاذ نحــو  :  َتَوسَّ

َراَسًا .  اتخذُت الحجَر وسادًة واألرَض غت
ْلتُه إذا اعتقدت أنه كبير وكامل . .2  االعتقاد نحو : َتَكبَّْرتُه وَتَكمَّ
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 : َتَفرََّعتت األْشَجار إذا تعددت فروعها .التكرار والتعدد نحو  .1
 التدرج نحو : َتَرقَّْيُت وَتَحفَّْظُت أي ترقيت  بالترقية والحفظ . .2
وروده بمعنى الوجود ذاتًا نحو : َتَكبَّـَر أي أوجـد الكبـر فـي نفسـه  .1

  . 
المصـــير نحـــو : َتَملَّـــَك الرجـــُل إذا صـــار صـــاحب ملكيـــة ونحـــو  .2

 ترأس إذا صار رئيسًا . 
ـــْدُت مصـــَر إذا تركـــت الســـفر إليهـــا ، ونحـــو التج .1 نـــب نحـــو : َتَبعَّ

 َتَحرَّْجُت منه إذا تركته خوفًا من الحرج .
 
 
 
 

 الباب الخامح
 َتَفاَعَل َيَتَفاَعلُ 

 
قال الباب الخامح :َتَفاَعَل َيَتَفاَعل َتَفاُعاًل   موزونه : َتَباَعَد َيَتَباَعُد 

على خمسة أحرف بزياد  التاء َتَباُعَدًا   وعالمته أن يكون ماعيه 
في أوله واأللف بين الفاء والعين وبنامه للمشاركة بين االثنين 
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فصاعدًا   مثال المشاركة بين االثنين نحو : َتَباَعَد زيٌد عن عمرو 
 ومثال المشاركة بين االثنين فصاعدا نحو : َتَصاَلَح القوُم .

عين مفتوحة مضارعه بتاء ففاء مفتوحتين ثم ألف و َتَفاَعَل وأقول : 
نحو : َتَباَعَد َيَتَباَعُد وَتَقاَتُل َيَتَقاَتُل وَتَصاَلَح َيَتَصاَلُح وَتَصاَرَع  َيَتَفاَعلُ 

 َيَتَصاَرُع وَتَعاَمَل َيَتَعاَمُل وَتَناَظَر َيَتَناَظُر وَتَضاَرَب َيَتَضاَرُب .
ي أوله : ُكلُّ فتْعلو ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء ف ونظايرها

 واأللف بين الفاء والعين .
والمصدر منه على وزن واحد وهو : َتَفاُعل نحو : َتَباَعَد َتَباُعَدًا 
وَتَقاَتَل َتَقاُتاًل وَتَصاَلَح َتَصاُلَحًا وَتَصاَرَع َتَصاُرَعًا وَتَعاَمَل َتَعاُماًل 

 وَتَناَظَر َتَناُظَرًا وَتَضاَرَب َتَضاُرَبًا ونحوها .
 الباب تدل على المعاني التالية : وأفعال هذا

المشـــاركة بـــين االثنـــين فـــاكثر  نحـــو : َتَباَعـــَد زيـــٌد عـــن عمـــرو و  .1
 نحو : َتَصاَلَح الَقْوُم .

المطاوعـــة نحـــو : َعاَمْلـــُت زيـــدًا َفَتَعاَمـــَل معـــي و نحـــو : َباَعـــْدُت  .1
 عمرًا َفَتَباَعَد .

 ُم .التدرج  نحو : َتواَجَد اإلبُل و نحو : َتَباَعَد القو  .0
التظاهر نحو : َتَجاَهَل المدرُس تلميَذه و نحـو : َتَكاَسـَل الطالـُب  .2
. 
 وقد يرد بمعنى َفَعَل نحو َتَوَنْيُت  أي َونتْيُت . .1
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 النوع الثالث
 الفعل الثالثي المزيد بثالثة أحرف

 
قال النـوع الثالـث :وهـو مـا زيـد فيـه ثالثـة أحـرف علـى الثالثـي وهـو 

 أربعة أبواب .
وأقول : للفعل الثالثي المزيد بثالثة أحرف أربعة أبواب وحاصلها 

 كالتالي :
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إن زيد فيه همزة وصل في أوله بعدها سين بعده تاء فهو بابه األول 
 نحو : اْسَتْخَرَج واْسَتْعَمَل واْسَتْمَلَك . اْسَتْفَعلَ ووزنه : 

ن زيد فيه همزة وصل في أوله ثم واو بين عيني الكلمة فهو  بابه وا 
 نحو : اْخَضْوَضَب واْعَشْوَشب واْغَدْوَدَن .: اْفَعْوَعَل الثاني ووزنه 

ن زيد فيه همزة وصل في أوله ثم واو مضعفة بين العين والالم فهو  وا 
لَ بابه الثالث ووزنه :  َط . اْفَعوَّ َط واْعَلوَّ َذ واْخروَّ  نحو : اْجَلوَّ

ن زيد فيه همزة وصل في أوله ثم ألف بين الف اء والالم ثم الم وا 
نحو : اْحَمارَّ واْخَضارَّ  اْفَعالَّ مضعفه فهو بابه الرابع ووزنه : 

 واْشَهابَّ .
ولكل واحد من هذه األبواب داللته في العربية كما سيأتي ذلك 

 موضحًا كل على حده .
 

 الباب األول
 اْسَتفَعَل يْسَتْفِعلُ 

 
ْفِعااًل موزونه : اْسَتْخَرَج قال الباب األول اْسَتْفَعَل َيْسَتْفِعل اْستِ 

َيْسَتْخِرُج اْسِتْخَراَجًا   وعالمته أن يكون ماعيه على ستة أحرف 
بزياد  الهمز  والسين والتاء في أوله وبنامه للتعدية غالبًا وقد يكون 
الزمًا مثال المتعدي نحو : اْسَتْخَرَج زيٌد الماَل ومثال الالزم نحو : 
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طلب الفعل نحو : اْسَتْغَفَر اهلَل : أي اطلب اْسَتْحَجَر الطيُن وقيل ل
 المغفر  من اهلل تعالى .

بكسر همزة الوصل وسكون السين والفاء وفتح التاء اْسَتْفَعَل وأقول : 
ُل َيْسَتْفِعُل والعين مضارعه  نحو : اْسَتْخَرَج َيْسَتْخرتُج واْسَتْعَمَل َيْسَتْعمت

ُر واْسَتْنَكَر َيْسَتْنكتُر  واْسَتْمَلَك َيْسَتْملتُك واْسَتْحَوذَ  ُذ واْسَتْفَسَر َيْسَتْفست َيْسَتْحوت
ُر واْسَتْغَفَر  ُن واْسَتْفَهَم َيْسَتْفهتُم واْسَتْحَجَر َيْسَتْحجت واْسَتْوَطَن َيْسَتْوطت

 .00َيْسَتْغفتُر 
: ُكلُّ فتْعلو ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة والسين  ونظايرها

 والتاء في أوله .
نحو : اْسَتْخَرَج اْستتْخَراَجًا  اْسِتْفَعال لمصدر منه له وزن واحد وهو : وا

 واْسَتْعَمَل اْستتْعَمااًل واْسَتْمَلَك اْستتْمالَكًا واْسَتْوَطَن اْستتيَطاَنًا وأمثالها .
 وأفعال هذا الباب عربان :

ويرد على المعاني التالية :متعداألول :   ٍو
: اْســـَتْنَكْرُتُه َفاْســـَتْنَكَر واْســـَتْكَبْرُتُه المطاوعـــة ألصـــل الـــوزن نحـــو   .1

 َفاْسَتْكَبَر .
 نحو : َفهَّْمتُه فاْسَتْفَهْم وَعلَّْمتُه َفاْسَتْعَلَم .َفعَّل  المطاوعة للوزن  .1

                                                           

ـ أي  ألم نستحوذ عليكموقوله تعالى : : اْسَتْحَوَذ عليه الشيطان أي غلب  استحوذ 00
 : أي صار متحجرًا . استحجرألم نغلب على أموركم ونستول على مودتكم . ، 
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نحـــــــو : أْعَلْمتـــــــُه َفاْســـــــَتْعَلَم وأْحَكْمتُـــــــُه  أْفَعـــــــلالمطاوعـــــــة للـــــــوزن  .0
 فاْسَتْحَكْم.

علَمــــه إذا طلــــب جوابــــًا و نحــــو : الطلــــب  نحــــو اْسَتْفَســــَر زيــــٌد م  .2
 اْسَتْغَفَر زيٌد ربه إذا طلب المغفرة .

االعتقــاد نحــو اْســَتْكَبْرُت زيــدًا واْسَتْصــَغْرُت عمــرًا إذا اعتقــدت أن  .1
 زيدًا عظيم وعمرًا صغير .

 اعتقاد الشيء بصفته نحو اْسَتْقَذْرُته واْسَتْحَسْنتُه . .2
خلقـه أي اسـتحقرته ونحـو االستحقار نحو اْسَتْنَقْصـُت زيـدًا لسـوء  .1

 اْسَتْجَهْلُته . 
المصــــــادفة نحــــــو اْســــــَتْحَلْمُت عمــــــرًا أي صــــــادفته حليمــــــًا ونحــــــو  .2

 اْسَتْقَهْرُته أي صادفته قاهرًا .
 الثاني : الزم ويدل على المعاني التالية :

المثلية نحو : اْسَتْقَصَر زيٌد إذا مثَـّل نفسـه مثـل القصـير  ونحـو   .1
 ذا صار مثل الحجر. : اْسَتْحَجَر الطيُن إ

ـــه إال اهلل ونحـــو :  .1 ـــٌد إذا قـــال ال ال االختصـــار نحـــو : اْســـَتْهَلَل زي
نا إليه راجعون .  اْسَتْرَجَع زيٌد إذا قال إنا هلل وا 

ـــٌد إذا اتخـــذ أصـــهارًا لئامـــًا  .0 ـــَتألَم زي ـــد يـــدل 02االتخـــاذ نحـــو اْس .وق
 المثال على معنى االظهار إن كان القصد اظهار األلم.

                                                           

 وَأنشد ابن اأَلعرابـي: 02
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ـــلن ترادفـــه للـــوز  .2 ـــَتْفَتَح  اْفَتَع نحـــو : اْسَتْعَصـــَم َكاْعَتَصـــَم ونحـــو اْس
 كاْفَتَتَح .

ـــي ترادفـــه للـــوزن  .1 ـــَل الثالث نحـــو : اْســـَتْغَنى كَغنتـــَي عنـــه ونحـــو َفِع
 اَسَتْيَأَس كَأيتَس .

نحـو : اْسـَتَجاَب كَأَجـاَب ونحـو اْسـَتْيَقَن كـَأْيَقَن  أْفَعلترادفه للـوزن  .2
. 
 : اْسَتْكَبَر َكَتَكبََّر .نحو  َتَفعَّلترادفه للوزن  .1
 

 الباب الثاني
 اْفَعْوَعَل َيْفَعْوَعلُ 

 
قال الباب الثاني : اْفَعْوَعَل َيْفَعْوَعُل اْفِعْيَعااًل   موزونه : اْعَشْوَشَب 
َيْعَشْوَشُب اْعِشْيَشاَبًا   وعالمته أن يكون ماعيه على ستة أحرف 

فعله والواو بين بزياد  الهمز  في أوله وحرف آخر من جنح عين 
العين والالم وبنامه لمبالغة الالزم ألنه يقال َعُشَب األرُض : إذا نبت 
على وجه األرض في الجملة ويقال : اْعَشْوَشَب األرُض إذا كثر 

 نبات وجه االرض .

                                                                                                                                        

 َوْيْنِطُق بالَعْوراِء َمن كاَن ُمْعِورا   يروُم َأَذى اأَلحراِر كلُّ ُمألَّمٍ 
ُر الل ئامَ   .و الـمتألُم و الـمتآلُم: الذي ُيْعذت



 
 

 66 

بكسر همزة الوصل وسكون الفاء والواو وفتح عيني اْفَعْوَعَل وأقول : 
: اْعَشْوَشَب َيْعَشْوَشُب واْغَدْوَدَن َيْغَدْوَدُن  نحوَيْفَعْوَعُل الكلمة مضارعه 

واْعَذْوَذَب َيْعَذْوَذُب واْخَشْوَشَن َيْخَشْوَشُن واْجَدْوَدَب َيْجَدْوَدُب واْحَلْوَلى 
َيْحَلْوَلُو واْخَضْوَضَب َيْخَضْوَضُب واْخَضْوَضَر َيْخَضْوَضُر واْغَرْوَرَق 

 .01َيْغَرْوَرُق 
ْعلو ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله : ُكلُّ فت  ونظايرها

 وحرف آخر من جنس عين فعله والواو بين العين والالم .
ْيَشاَبًا اْفِعْيَعال والمصدر منه له وزن واحد وهو :  نحو : اْعَشْوَشَب اْعشت

ْيَداَباً  ْيَشاَنًا واْجَدْوَدَب اْجدت ْيَداَنًا واْخَشْوَشَن اْخشت  واْغَدْوَدَن اْغدت
ْيَضاَرًا واْغَرْوَرَق اْغرتْيَراَقًا. ْيَضاَبًا واْخَضْوَضَر اْخضت  واْخَضْوَضَب اْخضت

وأفعال هذا الباب ال تكون إال الزمة تفيد المبالغة نحو : اْعَشْوَشَب 
األرُض إذا كثر نباتها و نحو : اْغَدْوَدَن الشعُر إذا كثر وازداد و نحو 

نته ، ونحو اْجَدْوَدَب الرجل أي خرج : اْخَشْوَشَن الرجُل إذا كثرت خشو 
ظهره ودخل بطنه ونحو اْخَضْوَضَب النخل إذا اخضر ونحو 

                                                           

اْعَشْوَشَب : اْعَشْوَشَب األرض أي كثر عشبها وهو مبالغة ، اْغَدْوَدَن : اْغَدْوَدَن  01
دَّة رتي ه ، اْعَذْوَذَب : من الُعُذوبة  النَّْبُت إتذا اْخَضرَّ حتـى َيْضرتَب إتلـى السوادت من شت

: الـَحَدُب: ُخروُج والـَحالوة، اْخَشْوَشَن : اْخَشْوَشَن الشيء اشتدت خشونته، اْجَدْوَدَب 
 الظَّْهرت ودخوُل الَبْطنت ، اْحَلْوَلى : أي صار شيئًا ذا حالوة ، 

= اْخَضْوَضَب : اخضر ، اْخَضْوَضَر : صار كثير اإلخضرار ، اْغَرْوَرَق : إذا  
 غرق النائم في نومه .
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اْخَضْوَضَر الشجر إذا كثر اخضرار لونه ونحو اْغَرْوَرَق الرجل إذا 
 غرق في نومه .

 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث
لُ  َل َيْفَعوَّ  اْفَعوَّ

 
ُل اْفعُ  َل َيْفَعوَّ ُذ قال الباب الثالث : اْفَعوَّ ّذ َيْجَلوَّ وَّااًل موزونه : اَجَلوَّ

اْجَلوَّاذًا وعالمته أن يكون ماعيه على ستة أحرف بزياد  الهمز  في 
بين العين والالم وبنامه أيعا لمبالغة الالزم ألنه يقال  36أوله لواوين

َذ اإلبُل : إذا سار سيرًا  َجَلَذ اإلبل: إذا سار سيرًا بسرعة ويقال : اْجَلوَّ
 سرعة .بزياد  

                                                           

ليقصد الواو المضعفة في الوزن :  02  . اْفَعوَّ
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لَ  وأقول : بكسر همزة الوصل ففاء ساكنة فعين مفتوحة فواو  اْفَعوَّ
لمضعفة مضارعه  َط  يْفَعوَّ َط واْعَلوَّ َط َيْخَروَّ ُذ واْخروَّ َذ َيْجَلوَّ نحو : اْجَلوَّ
ُط ونحوها .  َيْعَلوَّ

:ُكلُّ فتْعلو ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله  ونظايرها
بين العين والالم ، وترد ألفاظه في العربية قليلة جدًا  والواو المضعفة

. 
َذ اْجُلوَّاذًا  اْفُعوَّالوالمصدر منه يرد على وزن واحد وهو :  نحو : اْجَلوَّ

َط اْعُلوَّاَطًا . َط اْخُرَواَطًا واْعَلوَّ  واْخروَّ
َذ اإلبلُ   وأفعال هذا الباب ال تكون إال الزمة تفيد المبالغة نحو : اَجَلوَّ
َط الرجُل إذا تعلق بعنق البعير  إذا سار بسرعة زائدة و نحو : اْعَلوَّ

 تعلقًا زائدًا .
َط السفر إذا امتدَّ به الطريق ومنه قول َأعشى باهلة:   ونحو :اْخَروَّ

، ِإذا ما  اْخَروََّط السََّفرُ  ال يَْأَمُن الباِزُل الَكْوماُء َضْربـََته   بالـَمْشرِِفـيِّ
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 الباب الرابع
 اْفَعالَّ َيْفَعالُّ 

 
قال الباب الرابع  : اْفَعالَّ َيْفَعالُّ اْفِعْيَعااًل موزونه : اْحَمارَّ َيْحَمارُّ 
اْحِميَراَرًا   وعالمته أن يكون ماعيه على ستة أحرف بزياد  الهمز  
في أوله واأللف بين العين والالم   وحرف آخر من جنح الم فعله 

امه لمبالغة الالزم   ولكنَّ هذا الباب أبلغ من باب في آخره وبن
اإلفعالل ألنه يقال َحُمَر زيٌد إذا كان له حمرٌ  في الجملة ويقال 
اْحَمرُّ زيٌد إذا كان حمر  مبالغة ويقال اْحَمارَّ زيٌد إذا كان له حمر  

 زياد  مبالغة .
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بعدها الم  بكسر همزة الوصل ففاء ساكنة فعين مفتوحةاْفَعالَّ وأقول : 
نحو : اْحَمارَّ َيْحَمارُّ واْصَفارَّ َيْصَفارُّ  َيْفَعالُّ مضعفة مضارعه 

 واْخَضارَّ َيْخَضارُّ واْسَوادَّ َيْسَوادُّ واْشَهابَّ َيْشَهابُّ .
: ُكلُّ فتْعلو ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله  ونظايرها

 الم فعله في آخره . واأللف بين العين والالم وحرف آخر من جنس
ْيَراَرًا اْفِعْيَعال نحو : والمصدر منه له وزن واحد وهو :  اْحَمارَّاْحمت

ْيَداَدًا واْشَهابَّ  ْيَراَرًا واْسَوادَّ اْسوت واْصَفارَّ اْصفتْيَراَرًا واْخَضارَّ اْخضت
 اْشهتْيَهاَبًا وأمثالها .

 :وأفعال هذا الباب ال تكون إال الزمة تفيد المبالغة 
نحو : اْحَمارَّ زيٌد إذا ازدادت حمرته و نحو : اْصَفارَّ عمرو إذا 

 ازدادت صفرته و نحو : اْشَهابَّ علي إذا ازدادت ُشهبُته .
وهذا الباب أبلغ في المعنى من بقية األبواب السابقة أال ترى أنك 
تقول : َحُمَر زيٌد إذا وجدت به حمرة واْحَمرَّ زيٌد إذا كانت له حمرٌة 

 الغًة واْحَمارَّ زيٌد إذا زادت حمرُته وكثرت وهلمَّ جرًا .مب
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 باب الرباعي المجرد
 َفْعَلَل ُيَفْعِللُ 

 
 قال : وواحد منها للرباعي المجرد وهو باب واحد نحو :َفْعَلَل ُيَفْعِللُ 

وعالمته أن  َفْعَلَلًة وِفْعالاًل موزونه : َدْحَرَج ُيَدْحِرُج َدْحَرَجًة وِدْحرَاَجاً 
يكون ماعيه على أربعة أحرف بأن يكون جميع حروفه أصلية 
وبنامه للتعدية غالبًا وقد يكون الزمًا مثال المتعدي نحو : َدْحَرَج زيٌد 

 الحجَر ومثال الالزم نحو : َدْرَبَخ زيٌد.
وأقول : سبق تعريف الرباعي المجرد والكالم هنا على صيغته وليس 

بفتح الفاء وسكون العين وفتح َفْعَلَل ي : له سوى صيغة واحدة وه
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نحو : َدْحَرَج ُيَدْحرتُج وَزْلَزَل ُيَفْعِلُل الالم األولى والثانية ومضارعه : 
ُيَزْلزتُل وَدْرَبَخ ُيَدْربتُخ وَبْعَثَر ُيَبْعثتُر وَعْرَبَد ُيَعْربتُد وَغْرَبَل ُيَغْربتُل وَجْمَهَر 

 .01ُيَجْمهترُ 
ْعلو مكون من أربعة أحرف مفتوح الفاء والالم األولى :ُكلُّ فت  ونظايرها

 والثانية ومسكون العين .
 َفْعَلَلة وِفْعالل والمصدر منه له وزنان : هما

ْحَراَجًا وَزْلَزَل َزْلَزَلًة وزتْلزتااًل وَدْرَبَخ َدْرَبَخًة  نحو : َدْحَرَج َدْحَرَجًة ودت
ْرَباَخًا وَبْعَثَر َبْعَثَرًة وبتْعَثارَ  ْرَباَدًا وأمثالها .ودت  ًا وَعْرَبَد َعْرَبَدًة وعت
 وأفعال هذا الباب نوعان :

وهو األكثر نحو : َدْحَرَج زيٌد الحجَر ، ونحو : َزْلَزَل  متعدٍ األول : 
 الجباُر األرض ونحو : َبْعَثَر الزارُع الزرَع ونحو : َغْرَبَل َسالتٌم الجلَد .

إذا طأطأ رأسه وسوى ظهره ومنه نحو : َدْرَبَخ زيٌد الزم الثاني : 
 النحت نحو: َبْسَمَل وَهلََّل وَجْعَفَل .

تقول : َبْسَمَل زيٌد إذا قال بسم اهلل وَهلََّل محمٌد إذا قال ال اله إال اهلل 
 وَجْعَفَل الرجُل إذا قال جعلني اهلل فداك .

 
 
 

                                                           

 َغْرَبَل : بمعنى نخل ، َجْمَهَر : بمعنى جمع . َعْرَبَد : إذا صار شريرًا ، 01
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 الرباعي أبواب الملحق

 
 لهذه الست الملحق الرباعي. قال : وستة منها لملحق َدْحَرَج ويقال

وأقول : لما ذكر المؤلف وزن الرباعي المجرد أردفه بذكر أبواب 
الملحق الرباعي وتسمى :أبواب ملحق دحرج كونها ال تزيد أحرف كل 
فعل منها على عدد أحرف لفظة َدْحَرَج وهي ستة أبواب وحاصلها 

 كالتالي :
ُل وَتْوَبـــــَل ُيَتْوبتـــــُل وَجـــــْوَرَب نحـــــو : َحْوَقـــــَل ُيَحْوقتـــــ َفْوَعـــــَل ُيَفْوِعـــــلُ  .1

 ُيَجْورتُب.
ُن. َفْيَعَل ُيَفْيِعلُ  .1 ُن وَهْيَمَن ُيَهْيمت ُر وَشْيَطَن ُيَشْيطت  نحو : َبْيَطَر ُيَبْيطت
ــــِولُ  .0 ُر وَهْلــــَوَس  َفْعــــَوَل ُيَفْع ُر وَدْهــــَوَر ُيــــَدْهوت نحــــو : َجْهــــَوَر ُيَجْهــــوت

ُس .  ُيَهْلوت
 َيَر ُيَعْثُيُر وَشْرَيَن ُيَشرتُيُن وَعْذَيَط ُيَعْذُيُط.نحو : َعثْ  َفْعَيَل ُيَفْعُيلُ  .2
 نحو : َجْلَبَب ُيَجْلبتبت وَشْمَلَل ُيَشْملتُل وَقْرَفَف ُيَقْرفتُف. َفْعَلَل ُيَفْعِللُ  .1
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نحــــو : َســــْلَقى ُيَســــْلَقى وَجْعَبــــى ُيَجْعَبــــى وَخْنــــَذى  َفْعَلــــى ُيَفْعَلــــى .2
 .02ُيَخْنَذى

 في بابه إن شاء اهلل .وسيأتي مزيد من التفصيل كل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

: َخْنَذى وَخْنظى وَحْنظى وَعْنَظى إتذا خرج إتلـى  0/221قال في لسان العرب   02
 البذاءة وَسالطة اللسان. 
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 الباب األول
 َفْوَعَل ُيَفْوِعلُ 

 
قال الباب األول :َفْوَعَل ُيَفْوِعَل َفْوَعَلًة وِفْيَعااًل   موزونه : َحْوَقَل 
ُيَحْوِقُل َحْوَقَلًة وِحْيَقااًل   وعالمته أن يكون ماعيه على أربعة أحرف 

 بنامه لالزم نحو : َحْوَقَل زيٌد .بزياد  الواو بين الفاء والعين   و 
بفاء مفتوحة فواو ساكنة فعين والم مفتوحتين مضارعه  َفْوَعلَ وأقول : 
 01نحو :َحْوَقَل ُيَحْوقتُل وَتْوَبَل ُيَتْوبتُل وَجْوَرَب ُيَجْورتُب وَرْوَدنَ ُيَفْوِعُل 

ُن وَهْوَجلَ  ُل وَكْوَدنَ  21ُيَرْودت ُن .  21ُيَهْوجت  ُيَكْودت
:ُكلُّ فتْعلو ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين الفاء  ونظايرها
 والعين.

نحو َحْوَقَل َحْوَقَلًة َفْوَعَلة وِفْيَعال والمصدر منه له وزنان وهما : 
ْيَراَبًا وَتْوَبَل َتْوَبَلًة وتتْيَبااًل وَرْوَدَن َرَوَدَنًة  ْيَقااًل وَجْوَرَب َجْوَرَبًة وجت وحت

ْيَجااًل وَكْوَدَن َكْوَدَنًة وكتْيَداَنًا.ورتْيَداَنًا وَهوْ   َجَل َهْوَجَلًة وهت

                                                           

 رودن : أعيا وتعب . 01
 هوجل : نام نومة خفيفة . 21
 كودن : أبطأ 21
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وأفعال هذا الباب تكون الزمة نحو : َحْوَقَل زيٌد إذا ضعف عن 
 .21الجماع

وقد ترد متعدية نحو : َتْوَبَل الرجُل جسمه إذا اسقمه وأنهكه ، ويقال : 
 .20َتْوَبْلُت القتْدَر إذا جعلت فـيها التوابل

اتن الالزم ولم يذكر المتعدي لندرته في هذا الباب واهلل وقد ذكر الم
 اعلم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ومنه قول الشاعر :  21
 وَشرُّ حيقال الرجال الموتُ    وُت يا قوِم قد َحْوقلُت أو دن

 عن ابن بري . 11/12كذا نقله صاحب لسان العرب  20
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 الباب الثاني
 َفْيَعَل ُيَفْيِعلُ 

 
قال الباب الثاني :َفْيَعَل ُيَفْيِعُل َفْيَعَلًه وِفْيَعااًل   موزونه َبْيَطَر ُيَبْيِطُر 

رف بزياد  َبْيَطَرً  وِبْيَطارًَا   وعالمته أن يكون ماعيه على أربعة أح
الياء بين الفاء والعين وبنامه للتعدية فقط نحو : َبْيَطَر زيٌد القلَم : 

 أي شَقَه 
بفاء مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فعين مفتوحة مضارعه َفْيَعل وأقول : 
ُر وَبْيَقَر ُيَبْيقترُ ُيَفْيِعُل  ُر وَشْيَطَن 22نحو : َبْيَطَر ُيَبْيطت وَسْيَطَر ُيَسْيطت
نُ  ُن وَهْيَزرَ  ُيَشْيطت طُ  21وَهْيَمَن ُيَهْيمت ُر وَعْيَذَط ُيَعْيذت وَعْيَضَط   22ُيَهْيزت

ُط وَهْيَكَل ُيَهْيكتُل.  ُيَعْيضت
: ُكلُّ فتْعلو ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء بين الفاء  ونظايرها
 والعين.

                                                           

 ويطلق على من رحل من الشام إلى العراق وقيل غير ذلك 22
 أي مات.  21
 بالذال أو الضاد بمعى أحدث عند الجماع. 22
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ًة وبتْيَطاَرًا والمصدر منه له وزنان هما َفْيَعَلًة وفتْيَعااًل نحو : َبْيَطَر َبْيَطرَ 
ْيَطاَنًا  ْيَطاَرًا وَشْيَطَن َشْيَطَنًة وشت وَبْيَقَر َبْيَقَرًة وبتْيَقاَرًا وَسْيَطَر َسْيَطَرًة وست

ْيَماَنًا وهلم جرًا .   وَهْيَمَن َهْيَمَنًة وهت
نحو : َبْيَطَر زيٌد البقر إذا قام  متعديةوأفعال هذا الباب تكون 

 بعالجها.
يٌد القلم إذا شقه وأصلحه كما يقال : َهْيَمْنُت األرَض ويقال : َبْيَطَر ز 

 بمعنى َأْبَقْلُتها أو َأْخرجُت الهيتْنَم أي القطن . 
وقد تكون الزمة نحو : َشْيَطَن الرجُل إذا فعل فتْعل الشياطين ، ونحو 

 َهْيَمَن عمرو أي قال آمين ، ونحو َهْيَكَل الزرَع أى تم .
 أحدث عند الجماع.ونحو َعْيَضَط الرجُل إذا 

وقد ذكر الماتن المتعدي ولم يذكر الالزم والصحيح جواز الوجهين 
 في هذا الباب كما دلت عليه األمثلة.
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 البـاب الثـالث
 َفْعَوَل ُيَفْعِولُ 

 
قال الباب الثالث :َفْعَوَل ُيَفْعِول َفْعَوَلًة وِفْعَوااًل موزونه : َجْهَوَر 

وِجْهَواَرًا وعالمته أن يكون ماعيه على أربعة أحرف ُيَجْهِوُر َجْهَوَرً  
بزياد  الواو بين العين والالم وبنامه أيعا للتعدية نحو : َجْهوَر زيٌد 

 القرآَن . 
ُيَفْعِوُل بفاء مفتوحة فعين ساكنة فواو مفتوحة مضارعه َفْعَول وأقول : 

ُر وَرْهَوَك يُ  ُر وَدْهَوَر ُيَدْهوت ُر وَجْدَوَل نحو َجْهَوَر ُيَجْهوت ُك وَبْلَوَر ُيَبْلوت َرْهوت
ُس  ُل وَهْلَوَس ُيَهْلوت ُل وَهْرَوَل ُيَهْروت  .21ُيَجْدوت

:ُكلُّ فتْعلو ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين العين  ونظايرها
 والالم .

نحو : َجْهَوَر َجْهَوَرًة  َفْعَوَلة وِفْعَوالوالمصدر منه له وزنان هما 
ْهَواَرًا  ْهَواَرًا وَرْهَوَك َرْهَوَكًة ورتْهَواَكًا وَبْلَوَر َبْلَوَرًة وجت و َدْهَوَر َدْهَوَرًة ودت

ْرَوااًل وَهْلَوَس َهْلَوَسًة  ْدَوااًل وَهْرَوَل َهْرَوَلًة وهت وبتْلَواَرًا وَجْدَوَل َجْدَوَلًة وجت
ْلَواَسًا .  وهت

                                                           

ه يموج َجْهَوَر : من المجاهرة وهو اظهار الصوت إعالنه َرْهَوَك : مشُي الذي كَأن 21
 فـي مشيته  ، َبْلَوَر : إذا غير الشر إلى األحسن .
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القرآَن إذا اظهره  وأفعال هذا الباب تدل على التعدية نحو : َجْهوَر زيدٌ 
 و نحو : َدْهَوَر زيٌد أخاه إذا تسبب في القضاء عليه .

وقد تدل على اللزوم نحو : َهْلَوَس زيٌد إذا ظهرت هلوسته ، ونحو: 
 َهْرَوَل عمرو إذا مشى هرولة.
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 البــاب الرابــع
 َفْعَيَل ُيَفْعِيلُ 

 
ْعَيَلًة وِفْعَيااًل موزونه : َعْثَيَر ُيَعْثُيُر قال الباب الرابع :َفْعَيَل ُيَفْعِيل فَ 

َعْثَيَرً  وِعْثَيارًا   وعالمته أن يكون ماعيه على أربعة أحرف بزياد  
 الياء بين العين والالم وبنامه لالزم نحو : َعْثَيَر زيد : أي طلع .

 ُيَفْعِيلُ بفاء مفتوحة فعين ساكنة فياء مفتوحة مضارعه :  َفْعَيلَ وأقول :
ُيَعْذيتُط وَرْهَيا ُيَرْهيتي وَطْشَيا  22نحو َعْثَيَر ُيَعْثيتُر وْشْرَيَن ُيَشْريتُن وَعْذَيَط 

 ُيَطْشيتي . 
: ُكلُّ فتْعلو ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء بين العين ونظايرها 
 والالم.

ًة نحو : َعْثَيَر َعْثَيرَ َفْعَيَلة وِفْعَيال والمصدر منه له وزنان وهما : 
ْذَياَطًا وَرْهَيا َرْهَيَيًة  ْرَياَنًا وَعْذَيَط َعْذَيَطًة وعت ْثَياَرًا وَشْرَيَن َشْرَيَنًة وشت وعت

ْشَياَيًا .  ورتْهَياَيًا وَطْشَيا َطْشَيَيًة وطت

                                                           

 قالت امرَأة:  22
 َيكاُد َيْقُتُل َمْن ناجاه ِإْن َكشرا   ِإنـي ُبِلـيُت ِبِعْذَيْوٍط به َبَخرٌ 
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وأفعال هذا الباب تدل على اللزوم نحو : َعْثَيَر زيٌد أي زل قدمه 
، ونحو َعْذَيَط الرجُل وتصح بمعنى طلع كما ذكر المؤلف رحمه اهلل 

 بمعنى أحدث عند جماعه . 
 ونحو َرْهَيا العمُل ، ونحو  َطْشَيا المتجر كالهما بمعنى لم ُيْحكتم .

 ويندر كونه متعديًا نحو َشْرَيَن عمرو الزرَع إذا أزال شريانه .
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 الباب الخامح
 َفْعَلَل ُيَفْعِللُ 

 
َفْعِلُل َفْعَلَلًة وِفْعالاًل   موزونه َجْلَبَب قال الباب الخامح :َفْعَلَل يُ 

ُيَجْلِبُب َجْلَبَبًة وِجْلَباَبًا   وعالمته أن يكون ماعيه على أربعة أحرف 
بزياد  حرف واحد من جنح الم فعله في آخره وبنامه للتعدية فقط 

 نحو : َجْلَبَب زيٌد إذا لِبَح الجلباَب.
ساكنة فالمين مفتوحتين مضارعه بفاء مفتوحة فعين َفْعَلَل وأقول : 
 نحو : َجْلَبَب ُيَجْلبتُب وَشْمَلَل ُيَشْملتُل َوَقْرَفَف ُيَقْرفتُف .ُيَفْعِلُل 

:ُكلُّ فتْعلو ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد من ونظايرها 
 جنس الم فعله في آخره .

َبَب َجْلَبَبًة نحو : َجلْ  َفْعَلَلًة وِفْعالل والمصدر منه : له وزنان وهما :
ْمالاًل  ْلَباَبًا   وَشْمَلَل َشْمَلَلًة وشت  َوَقْرَفَف َقْرَفَفًة وقتْرَفاَفًا .21وجت

وأفعال هذا الباب تدل على التعدية نحو : َجْلَبْبُتُه إذا ألبسته الجلباب 
 وهو أولى من تمثيل الماتن وقيل معناه إذا ساقه من بلد ما .

 ه نحو : َشْمَلَل زيٌد أي أسرع.وقد يأتي الزمًا ، ولم يذكر 

                                                           

 وقد  َشْمَلَل َشْمَلَلًة إتذا َأْسَرَع؛ ومنه قول امرىء القـيس يصف فرسًا:  21
 َدُفوٍف من الِعْقباِن  َطْأطْأُت ِشْماللـي ِن َلْقَوٍ  َكَأنـي بَفْتـخاِء الـَجَناحي
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 الباب الســادح
 َفْعَلى ُيَفْعَلى

 
قال الباب السادح :َفْعَلى ُيَفْعلى َفْعَلَيًة وَفْعالًء   موزونه : َسْلَقى 
ُيَسْلَقى َسْلَقَيًة وَسْلَقاًء وعالمته أن يكون ماعيه على أربعة أحرف 

َسْلَقى زيٌد أي نام  في آخره وبنامه لالزم فقط   نحو : 50بزياد  الياء
على قفاه  ويقال لهذه الستة الملحق بالرباعي ومعنى اإللحاق 

 اتحاد المصدرين : أي الملحق  به .
بفاء مفتوحة فعين ساكنة فالم مفتوحة فألف مقصورة  َفْعَلىوأقول : 

نحو َسْلَقى ُيَسْلَقى إذا استلقى على قفاه سواء نام أم  ُيَفْعَلىمضارعه : 
َذى ُيَخْنَذى وَخْنَظى ُيَخْنَظى وَحْنَظى ُيَحْنَظى وَعْنَظى ُيَعْنَظى ال ، وَخنْ 

 كلها بمعنى إتذا خرج إتلـى البذاءة وَسالطة اللسان .
:ُكلُّ فتْعلو ماضيه على أربعة أحرف بزيادة األلف المقصورة  ونظايرها

 في آخره .

                                                           

 الصواب بزيادة األلف المقصورة في آخره وال بأس إن كان قصد األصل . 11
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ْلَقى َسـْلَقَيًة نحـو : َسـ َفْعَلَيـًة وَفْعـالء  والمصدر منه له وزنان وهمـا :
وَســـْلَقاًء وَخْنـــَذى َخْنَذَيـــًة وَخْنـــَذاًء وَخْنَظـــى َخْنَظَيـــًة وَخْنَظـــاًء وَحْنَطــــى 

 َحْنَطَيًة وَحْنَطاًء وَعْنَظى َعْنَظَيًة وَعْنَظاًء .
وأفعال هذا الباب تدل على اللزوم نحو : َسْلَقى زيٌد إذا استلقى على 

 ظهره 
 انه .ونحو : َحْنظى عمرو إذا ساء بلس

وبعد أن َعدَّد المؤلف أبواب الملحق الرباعي ذكر أن هذه األبواب 
 تسمى عند الصرفيين بالملحق الرباعي .  

ومعنى اإللحاق : اتحاد المصدرين بحيث تزيد في البناء األصلي 
زيادة فيتصرف المصدر إلى مصدر آخر منه كما هو واضح من 

 األمثلة .
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 أنواع الرباعي المزيد

 
 قال : وثالثة منها لما زاد على الرباعي المجرد وهو على نوعين:

 وأقول : ينقسم الرباعي المزيد الى قسمين :
القسم األول : الرباعي المزيد بحرف واحد وليس له سوى وزن واحد 

نحو : َتَتْعَتع َيَتَتْعَتُع وَتَحْصَحَص َيَتَفْعَلل ومضارعه َتَفْعَلل فقط وهو 
 َطْأَطأ َيَتَطْأَطُأ ، والحرف الزائد هو التاء في أوله.َيَتَحْصَحُص وتَ 

 القسم الثاني : الرباعي المزيد بحرفين وله وزنان وهما :
ــــــل  .1 بهمــــــزة الوصــــــل وفــــــاء ونــــــون ســــــاكنتين والم مفتوحــــــة. اْفَعْنَل

ــُل مضــارعه  نحــو : اْحــَرْنَجَم َيْحــَرْنَجُم واْفَرْنَقــَع َيْفَرْنَقــُع واْخــَرْنَطَم َيْفَعْنَل
 ْخَرْنَطُم .يَ 

والحرفــان الزائــدان همــا : الهمــزة فــي أولــه والنــون بــين العــين والــالم 
 األولى .

ــــرُّ يْفَعِلــــلُّ ومضــــارعه اْفَعَلــــلَّ  .1 رُّ واْكَفَهــــرَّ َيْكَفهت نحــــو اْقَشــــَعرَّ َيْقَشــــعت
لُّ .  واْضَمَحلَّ َيْضَمحت

والحرفان الزائدان هما : الهمـزة فـي أولـه وتضـعيف الـالم الثانيـة فـي 
 خره .آ

 وسيأتي إن شاء اهلل تفصيل ذلك نوعًا نوعًا .
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 النوع األول
 الرباعي المزيد بحرف

 
قال النوع األول : وهو ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي المجرد 
وهو باب واحد ووزنه َتَفْعَلَل َيَتَفْعَلُل َتَفْعُلاًل   موزونه : َتَدْحَرَج 

المته أن يكون ماعيه على خمسة  أحرف بزياد  َتَدْحُرَجًا   وع
التاء في أوله   وبنامه للمطاوعة نحو : َدْحَرْجُت الَحَجَر َفَتَدْحَرَج 

 ذلك الَحَجُر .
وأقول : تتبع الصرفيون األلفاظ العربية فلم يجدوا للفعل الرباعي 

بفتح التاء والفاء والالمين  َتَفْعَللَ المزيد سوى باب واحد وهو باب 
نحو : َتَدْحَرَج َيَتَدْحَرُج وَتَزْلَزَل َيَتَزْلَزُل َيَتَفْعَلُل وسكون العين. مضارعه 

وَتَبْصَبَص َيَتَبْصَبُص وَتَتْعَتَع َيَتَتْعَتُع وَتَحْصَحَص َيَتَحْصَحُص وَتَطْأَطأ 
 .11َيَتَطْأَطأ وَتَوْسَوَس َيَتَوْسَوُس 

 ف بزيادة التاء في أوله.: ُكلُّ فتْعلو ماضيه على خمسة أحر ونظايرها 
نحو : َتَدْحَرَج َتَدْحُرَجًا َتَفْعُلل والمصدر منه له وزن واحد فقط وهو : 

وَتَزْلَزَل َتَزْلُزاًل  وَتَبْصَبَص َتَبْصُبَصًا وَتَتْعَتَع َتَتْعُتَعًا وَتَحْصَحَص 
 َتَحْصُحَصًا وَتَطْأَطأ َتَطْأُطًأ وَتَوْسَوَس َتَوْسُوَسًا.

                                                           

َتَبْصَبَص : َبْصَبَص الكلب و َتَبْصَبَص أي حرك ذنبه و التََّبْصُبُص التملق ، تََتْعَتَع  11
 بعد كتمانه .  : ارتبك في كالمه ، َتَحْصَحَص : أي بان الحق



 
 

 89 

الباب تدل على التعدية التي تفيد المطاوعة نحو : َدْحَرَج  وأفعال هذا
 زيٌد الَحَجَر َفَتَدْحَرَج .

ونحو َطْأَطَأ ُمَحْمٌد َرْأَسُه َفَتَطْأَطَأ ونحو : َوْسَوَس الشَّْيَطاُن القلَب 
 َفَتَوْسَوَس وهلم جرًا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النوع الثاني
 الرباعي المزيد بحرفين
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ي : وهو ما زيد فيه حرفـان علـى الربـاعي وهـو بابـان قال النوع الثان

: 
وأقول : سبق ذكر هذا النوع في الكالم على أنواع الرباعي المزيد 

 على سبيل اإلشارة وسيأتي ذكر أبوابه مفصلة في التالي .
 

 الباب األول
 اْفَعْنَلَل َيْفَعْنَللُ 

 
  موزونه : اْحَرْنَجَم  قال الباب األول : اْفَعْنَلَل َيْفَعْنِلل اْفِعْنالالً 

اْحِرْنَجاَمًا   وعالمته أن يكون ماعيه على ستة أحرف  َيْحَرْنَجمُ 
بزياد  الهمز  في أوله والنون بين العين والالم األولى   وبنامه 

 للمطاوعة أيعا نحو : َحْرَجْمُت اإلبَل َفاْحَرْنَجَم ذلك اإلبُل .
ن الفاء والنون وفتح العين بكسر همزة الوصل وسكو  اْفَعْنَللَ وأقول : 

نحو : اْحَرْنَجَم َيْحَرْنَجُم واْفَرْنَقَع َيْفَرْنَقُع  َيْفَعْنَللُ والالمين ومضارعه 
 واْخَرْنَطَم َيْخَرْنَطُم .

ُكلُّ فتْعلو ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله  ونظايرها:
 والنون بين العين والالم األولى .
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اْحَوْنَصَل أي ثنى الطائر عنقه اْفَوْنَعل نحو الوزن : وألحقوا بهذا الباب
 وأخرج حوصلته.

كما ألحقت بهذا الباب ألفاظ نحو اْفَعْنَلَس واْعَلْنَكَس بمعنى اجتمع 
 ونحوهما بزيادة السين في آخره

نحو : اْحَرْنَجَم اْحرتْنَجاَمًا  اْفِعْنالاًل والمصدر منه له وزن واحد وهو :
ْنَصااًل واْفَعْنَلَس واْفَرْنَقَع افْ  رتْنَقاَعًا واْخَرْنَطَم اْخرتْنَطاَمًا واْحَوْنَصَل اْحوت

نالَسًا واْعَلْنَكَس اْعلتْنَكاَسًا.  اْفعت
وأفعال هذا الباب تدل على الالزم الذي يفيد المطاوعة نحو : 
َحْرَجْمُت اإلبَل َفاْحَرْنَجَم ذلك اإلبل ، أي زاحمت اإلبل فتزاحمت ونحو 

 ْرَقْعُت الَقْوَم َفاْفَرْنَقَع الَقْوُم إذا تفرقوا  .: فَ 
ونحو اْخَرْنَطَم الرجُل: َعوََّج ُخْرُطوَمُه وسكت علـى غضبه، وقـيل: َرَفَع 

 َأنَفُه واستكبر ، وهلم جرًا.
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني
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 اْفَعَللَّ َيْفَعِللُّ 
 

زونه : اْقَشَعرَّ َيْقَشِعرُّ قال الباب الثاني : افَعَللَّ َيْفَعِللُّ اْفِعالاًل مو 
اْقِشْعَرارًَا وعالمته أن يكون ماعيه على ستة أحرف بزياد  الهمز  
في أوله   وحرف آخر من جنح الالم الثانية في آخره وبنامه 
لمبالغة الالزم   ألنه يقال َقْشَعَر ِجْلُد الرجِل : إذا انتشر َشَعُر ِجْلِدْه 

 ِجْلُد الرجِل إذا انتشر َشَعُر ِجْلِدْه مبالغًة . في الجملة ويقال : اْقَشَعرَّ 
بكسر الهمزة وسكون الفاء وفتح العين والالم األولى اْفَعَللَّ وأقول : 

رُّ واْكَفَهرَّ َيْفَعِللُّ وتضعيف الالم الثانية ومضارعه  نحو اْقَشَعرَّ َيْقَشعت
لُّ واْطَمَأنَّ َيْطَمئتنُّ  واْدَلَهمَّ َيْدَلهتمُّ واْشَمَأزَّ  َيْكَفهترُّ واْضَمَحلَّ َيْضَمحت

 . 11َيْشَمأتزُّ 
: ُكلُّ فتْعلو ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله  ونظايرها

 وحرف آخر من جنس الالم الثانية في آخره . 
ْعَراَرًا اْفِعالل والمصدر منه له وزن واحد هو :  نحو : اْقَشَعرَّ اْقشت

ْئَناَنًا واْدَلَهمَّ اْدلتْهَماَمًا  واْكَفَهرَّ اْكفتْهَراَراً  واْضَمَحلَّ اْضمتْحالاًل واْطَمَأنَّ اْطمت
ْأَزاَزًا .  واْشَمَأزَّ اْشمت

                                                           

اْكَفَهرَّ : اْكَفَهرَّ  الرجُل إتذا َعبََّس، و اْكَفَهرَّ النـجُم إتذا بدا َوْجُهه وضوُءه فـي شدة  11
ظلـمة اللـيل، اْضَمَحلَّ : بمعى زهق وذهب ، اْدَلَهمَّ : اْدَلَهمَّ اللـيُل والظالم: َكُثَف واْسَوّد 

 زَّ : انقبض وقيل ذعر .ولـيلة ُمْدَلهتمَّة َأي مظلـمة ، اْشَمأَ 
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وأفعال هذا الباب تدل على الالزم الذي يفيد المبالغة نحو : اْقَشَعرَّ 
ْلُد زيد إذا انتشر شعر جلده مبالغة .   جت

ئنان البالغ وال يصح إتيانه ونحو : اْطَمَأنَّ عمرو إذا حصل له االطم
 متعديا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملحقات الرباعي المزيد
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 قال : وخمسة منها لملحق تدحرج .
وأقول : سبقت اإلشارة إلى أن أبواب التصريف خمسة وثالثون بابًا 
وقد شرحنا منها على سبيل التفصيل ثمانية وعشرين بابًا ، منها ستة 

ثي المزيد وواحد للرباعي المجرد وستة للثالثي المجرد واثنا عشر للثال
 للملحق الرباعي المجرد وثالثة للرباعي المزيد .

وسنشرع اآلن في الكالم على ملحقات الرباعي المزيد وهي خمسة 
ليكها موجزة :  أبواب كما أشار إلى ذلك الماتن وا 

َشـــْمَلُل وَتَقْرفَـــَف نحـــو : َتَجْلَبـــَب َيَتَجْلَبـــُب وَتَشـــْمَلَل َيتَ  َتَفْعَلـــَل َيَتَفْعَلـــلُ  .1
 َيَتَقْرَفَف.

ــُل وَتَجــْوَرَب َيَتَجــْوَرُب وَتَتْوَبــَل  َتَفْوَعــَل َيَتَفْوَعــلُ  .1 نحــو : َتَحْوَقــَل َيَتَحْوَق
 َيَتَتْوَبُل.

ـــلُ  .0 ـــَل َيَتَفْيَع ـــْيَمَن  َتَفْيَع نحـــو : َتَشـــْيَطَن َيَتَشـــْيَطُن وَتَبْيَطـــَر َيَتَبْيَطـــُر وَتَه
 َيَتَهْيَمُن.

نحــــو : َتَرْهــــَوَك َيَتَرْهــــَوُك وَتَبْلــــَوَر َيَتَبْلــــَوُر وَتَهْلــــَوَس  َيَتَفْعــــَولُ َتَفْعــــَوَل  .2
 َيَتَهْلَوُس.

نحـــو : َتَســـْلَقى َيَتَســـْلَقى وَتَخْنـــَذى َيَتَخْنـــَذى وَتَخْنَظـــى  َتَفْعَلـــى َيَتَفْعَلـــى .1
 َيَتَخْنَظى.
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وتسمى هذه األبواب بملحق تدحرج نسبة إلى مزيدها الرباعي بحرف 
الذي يرجع أصله إلى الرباعي المجرد وهو دحرج َتَفْعَلَل هو : واحد و 

 َفْعَلَل على وزن : 
 وسيأتي إن شاء اهلل تفصيل ملحقات الرباعي المزيد بابًا بابًا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب األول
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 َتَفْعَلَل َيَتَفْعَللُ 
 

بب يتجلبب قال الباب األول : َتَفْعَلَل َيَتَفْعَلل َتَفْعُلاًل   موزونة تجل
تجلببًا   وعالمته أن يكون ماعيه على خمسة أحرف بزياد  التاء 
في أوله   وحرف آخر من جنح الم فعله في آخره   وبنامه لالزم 

 نحو : َتَجْلَبَب َزيٌد .
بفتح التاء والفاء والالمين وسكون العين مضارعه : َتَفْعَلَل وأقول : 
 َبُب وَتَشْمَلَل َيَتَشْمَلُل وَتَقْرَفَف َيَتَقْرَفُف .نحو : َتَجْلَبَب َيَتَجلْ َيَتَفْعَلُل 
: ُكلُّ فتْعلو ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله  ونظايرها

وحرف آخر من جنس الم فعله في آخره ، وليست منه تدحرج 
يتدحرج وتبعثر يتبعثر ألنهما من المزيد بحرف واحد وهذا الباب 

الالم األولى والثانية من جنس واحد كما  يشترط في أفعاله أن تكون
 هو الحال في جلبب يجلبب ونحوها. 

نحو  : َتَجْلَبَب  : َتَفْعُللومصدر هذا الباب يرد على وزن واحد وهو 
 َتَجْلُبَبًا وَتَشْمَلَل َتَشْمُلاًل وَتَقْرَفَف َتَقْرُفَفًا .

ْيٌد ، وَتَشْمَلَل وأفعال هذا الباب ال تكون إال الزمة نحو : َتَجْلَبَب زَ 
 عمرو ، وَتَقْرَفَف محمٌد .
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 الباب الثاني
 َتَفْوَعَل َيَتَفْوَعلُ 

 
قال الباب الثاني : َتَفْوَعَل َيَتَفْوَعُل َتَفْوُعاًل موزونة   َتَجْوَرَب َيَتَجْوَرُب 
َتَجْوُرَبًا   وعالمته أن يكون ماعيه على خمسة أحرف بزياد  التاء 

 الفاء والعين وبنامه لالزم نحو : َتَجْوَرَب َزيٌد .في أوله والواو بين 
بفتح التاء والفاء والعين والالم وسكون الواو مضارعه َتَفْوَعَل  وأقول :

نحو : َتَحْوَقَل َيَتَحْوَقُل وَتَجْوَرَب َيَتَجْوَرُب وَتَتْوَبَل َيَتَتْوَبُل َيَتَفْوَعُل 
 ْوَثُر .  وَتَقْوَلَب َيَتَقْوَلُب وَتَكْوَثَر َيَتكَ 

: ُكلُّ فتْعلو ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله  ونظايرها
 والواو بين الفاء والعين .

نحو : َتَحْوَقَل َتَحْوُقاًل : َتَفْوُعلوالمصدر منه يرد على وزن واحد وهو 
 َثَر َتَكْوُثَرًا .  وَتَجْوَرَب َتَجْوُربًا وَتَتْوَبَل َتَتْوُباًل وَتَقْوَلَب َتَقْوُلَبًا وَتَكوْ 

وال تكون أفعال هذا الباب إال الزمة ، نحو : َتَجْوَرَب زيٌد و نحو : 
محمٌد و ونحو َتَقْوَلَب الَقْوَلُب ونحو  12عمرو ونحو : َتَتْوَبلَ  10َتَحْوَقلَ 
 الغبار .   11َتَكْوَثرَ 

                                                           

 أي ضعف عند الجماع . 10
 تتوبل : إذا أكل التوابل . 12
 َتَكْوَثر  الُغبار إتذا كثر قال َحّسان بن ُنْشَبة: :  11

 وقد ثاَر َنْقُع الـَمْوِت حتـى َتَكْوَثرا   َأَبْوا َأن ُيِبـيحوا جاَرُهْم لَعُدوِِّهمْ 
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 الباب الثالث
 َتَفْيَعَل َيَتَفْيَعلُ 
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:َتَفْيَعَل َيَتَفْيَعُل َتَفْيُعاًل   موزونة : َتَشْيَطَن َيَتَشْيَطُن  قال الباب الثالث
َتَشْيُطَنًا   وعالمته أن يكون ماعيه على خمسة أحرف بزياد  التاء 

 في أوله والياء بين الفاء والعين وبنامه لالزم نحو : َتَشْيَطَن زيٌد .
وسكون الياء مضارعه  بفتح التاء والفاء والعين والالم َتَفْيَعلَ وأقول : 
نحو : َتَشْيَطَن َيَتَشْيَطُن وَتَبْيَطَر َيَتَبْيَطُر وَتَهْيَمَن َيَتَهْيَمُن وَتَبْيَقَر  َيَتَفْيَعلُ 

َيَتَبْيَقُر وَتَسْيَطَر َيَتَسْيَطُر وَتَعْيَذَط َيَتَعْيَذُط وَتَعْيَضَط َيَتَعْيَضُط وَتَهْيَكَل 
 َيَتَهْيَكُل .  
فتْعلو ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله  ُكلُّ  ونظايرها :

 والياء بين الفاء والعين .
: نحو : َتَشْيَطَن َتَشْيُطَنًا  َتَفْيُعلوالمصدر منه يرد على وزن واحد وهو 

َط وَتَبْيَطَر َتَبْيُطرًا وَتَهْيَمَن َتَهْيُمنًا وَتَبْيَقَر َتَبْيُقرًا وَتَسْيَطَر َتَسْيُطرًا وَتَعْيذَ 
 وَتَهْيَكَل َتَهْيُكاًل .  . 12َتَعْيُذطًا وَتَعْيَضَط َتَعْيُضطاً 

 وتكون أفعال هذا الباب الزمة :
نحو : َتَشْيَطَن زيٌد إذا عمل عمل الشياطين ، ونحو : َتَبْيَطـَر البقـُر إذا 

 تعالجت .
 ونحو : َتَهْيَكَل زيٌد إذا صار كالهيكل وهلم جرًا .

 

                                                           

 حدث عند الجماع .َتَعْيَذَط وَتَعْيَضَط : كالهما بمعىأ 12
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 الرابعالباب 
 َتَفْعَوَل َيَتَفْعَولُ 
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قال الباب الرابع : َتَفْعَوَل َيَتَفْعَوُل َتَفْعُواًل   موزونة : َتَرْهَوَك َيَتَرْهَوُك 
َتَرْهُوَكًا   وعالمته أن يكون ماعيه على خمسة أحرف بزياد  التاء 

 في أوله   والواو بين العين والالم وبنامه لالزم نحو : َتَرَهَوَك زيٌد.
بفتح التاء والفاء والواو والالم وسكون العين ،  َتَفْعَولوأقول : 
 12َيَتَرْهَوُك وَتَبْلَوَر َيَتَبْلَوُر وَتَهْلَوَس  11نحو : : َتَرْهَوكَ  َيَتَفْعَولُ مضارعه:

 َيَتَسْرَوُك . 21َيَتَجْهَوُر وَتَجْدَوَل َيَتَجْدَوُل وَتَسْرَوكَ  11َيَتَهْلَوُس وَتَجْهَور
ُكلُّ فتْعلو ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله  :ونظايرها 

 والواو بين العين والالم .
نحو : َتَرْهَوَك َتَرْهُوَكًا  َتَفْعُولوالمصدر منه يرد على وزن واحد هو : 

 وَتَبْلَوَر َتَبْلُوَرًا وَتَهْلَوَس َتَهْلُوَسًا وَتَجْهَور َتَجْهُوَرًا وَتَجْدَوَل َتَجْدُواًل .
 ترد أفعال هذا الباب الزمة :نحو : َتَرْهَوَك زيٌد ، ونحو : َتَجْهَورو 

 عمرٌو،  ونحو : َتَهْلَوَس عليٌّ ونحوها .
 
 
 
 

                                                           

 التََّرْهُوك: مشُي الذي كَأنه يموج فـي مشيته . 11
 يقال تهلوس الرجل : إذا هلوس في كالمه وأتى بما هو خارج العادة أثناء حديثه. 12
 التجهور : اظهار الصوت . 11
 تسروك : مشى مشية رديئة . 21



 
 

 011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الخامح
 َتَفْعَلى َيَتَفْعَلى

 
قال الباب الخامح :َتَفْعَلى يَتَفْعَلى َتَفْعِلِيًا   موزونه : َتَسْلَقى 

وعالمته أن يكون ماعيه على خمسة أحرف بزياد   َيَتَسْلَقى َتَسْلِقَياً 
التاء في أوله والياء في آخره وبنامه لالزم نحو : َتَسْلَقى زيٌد   أي 
نام على قفاه   أي أن حقيقة اإللحاق في هذه الملحقات إنما تكون 

 بزياد  غير التاء .
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لت مثاًل اإللحاق في َتَجْلَبَب إنما هو بتكرار الباء والتاء إنما دخ
لمعنى المطاوعة كما كانت في َتَدْحَرَج ألن اإللحاق ال يكون في أول 

 61الكلمة بل في وسطها وآخرها على ما صرح به في شرح المفصل
. 

بفتح التاء والفاء والالم وسكون العين بعدها ألف َتَفْعَلى وأقول : 
َتَخْنَذى نحو : َتَسْلَقى َيَتَسْلَقى وَتَخْنَذى يَ   َيَتَفْعَلىوالمضارع منه 
 َيَتَجْعَبى. 20وَتَقْلَسى َيَتَقْلَسى وَتَجْعَبى 21وَتَخْنَظى َيَتَخْنَظى

: ُكلُّ فتْعلو ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله ونظايرها 
نحو :  َتَفْعِلَياً والياء في آخره والمصدر منه يرد على وزن واحد وهو : 

َيًا وَتَجْعَبى َتَسْلَقى َتَسْلقتَيًا وَتَخْنَذى َتَخنْ  َيًا وَتَقْلَسى َتَقْلست َيًا وَتَخْنَظى َتَخْنظت ذت
 َتَجْعبتَيًا.

 وترد أفعال هذا الباب الزمة :
نحو : َتَسْلَقى زيٌد إذا استلقى على ظهره ، ونحو : َتَقْلَسى عمرو إذا 

 لبس القلنسوة ونحوها .
                                                           

أجزاء    هـ وقد طبع في عشر 643شرح المفصل تأليف ابن يعيش المتوفى سنة 21
 طبع المنير  بالقاهر  .

تَخْنَذى وتَخْنَظى وتَحْنَظى وتَعْنَظى كلها بمعنى إتذا خرج إتلـى البذاءة وَسالطة  21
 اللسان .

: تَـَجعََّب وتَـَجْعَبى واْنـَجَعب وَجَعْبُتُه َأي  1/121فال ابن منظور في اللسان  20
 َصَرْعُته.
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حقات ثم بين المؤلف رحمه اهلل بعد ذلك حقيقتين األولى حقيقة مل
الرباعي المزيد مشيرًا إلى أن زيادة التاء تفيد المطاوعة كما هو الحال 
في َتَدْحَرَج ، نقول َجْوَرْبُت زيدًا َفَتَجْوَرَب ونحو : َبْيَطْرُت اإلبَل َفَتَبْيَطَر 

 ونحو : َجْهَوْرُت زيدًا َفَتَجْهَوَر.
 وقس على ذلك بقية ألفاظ أبواب الملحق الرباعي المزيد .

حقيقة الثانية أن الزيادة الواردة في هذه الملحقات إما أن تكون في وال
ما في آخرها وال اعتبار ألولها .  وسط الكلمة وا 

فمثاًل اإللحاق في : َتَشْيَطَن إنما هو زيادة الوسط وهو الياء على 
أصل الكلمة إذ أصلها َشَطَن، واإللحاق في َتَجْلَبَب إنما هو بتكرار 

 الباء على الكلمة إذ أصلها َجَلَب ، وهلمَّ جرًا. الحرف األخير وهو
 

 توابع ملحقات الرباعي المزيد
 

ثنان لملحق اْحَرْنَجَم .  قال : وا 
وأقول : اعلم أن بعض الصرفيين جعلوا ملحقات الرباعي المزيد 
سبعة بما في ذلك التوابع التي نحن بصددها ومنهم من جعلها خمسة 

ملحق اْحَرْنَجَم ، كما فعل ذلك الماتن ، وأفرد التوابع تحت مسمى : 
وكل ذلك يؤدي إلى غرض واحد وهو معرفة ملحقات الرباعي المزيد 
 وأمثلته في العربية ، ونحن نوجزها على ما أختاره رحمه اهلل فنقول :
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 توابع ملحقات الرباعي المزيد بابان :
َسُس واْعَلْنَكَك َيْعَلْنَكُك نحو : اْقَعْنَسَس َيَقَعنْ  : اْفَعْنَلَل َيْفَعْنَللُ األول 

 واْسَحْنَكَك َيْسَحْنَكُك .
نحو : اْسَلْنَقى َيْسَلْنَقى واْحَبْنَطى َيْحَبْنَطى  : اْفَعْنَلى َيْفَعْنَلىالثاني 

 واْسَرْنَدى َيْسَرْنَدى. 
 وسيأتــــــي إن شاء اهلل تفصيلهما بابًا بابًا .

 
 
 
 

 الباب األول
 لُ اْفَعْنَلَل َيْفَعْنلَ 

 
قال الباب األول : اْفَعْنَلَل َيْفَعْنَلُل اْفِعْنالاًل   موزونة : اْقَعْنَسَح 
َيَقَعْنَسُح اْقِعْنَساَسًا وعالمته أن يكون ماعيه على ستة أحرف 
بزياد  الهمز  في أوله والنون بين العين والالم وحرف آخر من 

َقَعَح الرَُّجُل  جنح الم فعله في آخره وبنامه لمبالغة الالزم ألنه يقال
: إذا خرج صدره في الجملة ويقال اْقَعْنَسَح الرَُّجُل : إذا خرج صدره 

 ودخل ظهره مبالغة .
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بكسر الهمزة وسكون الفاء والنون وفتح العين والالمين  اْفَعْنَللَ وأقول : 
ْسَحْنَكَك نحو : اْقَعْنَسَس َيَقَعْنَسُس واْعَلْنَكَك َيْعَلْنَكُك وا َيْفَعْنَللُ مضارعه :

َيْسَحْنَكُك وهو خالف وزن اْحَرْنَجَم ألن اْقَعْنَسَس احدى المية زائدة 
لـ :اْحَرْنَجَم ففنهما أصليتان ، وقس على ذلك بقية    لإللحاق خالفا

 األلفاظ.
كل فعل ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة  ونظاير هذا الباب :

من جنس الم فعله في  في أوله والنون بين العين والالم وحرف آخر
 آخره .

نحو : اْقَعْنَسَس اْفِعْنالل والمصدر منه يرد على وزن واحد وهو :
ْنَكاَكًا .  ْنَساَسًا واْعَلْنَكَك اْعلتْنَكاَكًا واْسَحْنَكَك اْسحت  اْقعت

 وترد أفعال هذا الباب الزمة تفيد المبالغة :
 هره  نحو : اْقَعْنَسَس الرجُل : إذا أخرج صدره وأدخل ظ 

ونحو : اْعَلْنَكَك الَقْوُم إذا اجتمعوا ونحو : اْسَحْنَكَك الليُل إذا اشتّدت 
 ُظْلمُته .
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 الباب الثاني
 اْفَعْنَلى َيْفَعْنَلى

 
قال الباب الثاني :اْفَعْنَلى َيْفَعْنَلى اْفِعْنالًء   موزونة اْسَلْنَقى َيْسَلْنَقى 

ون ماعيه على ستة أحرف بزياد  الهمز  اْسِلْنَقاًء وعالمته أن يك
في أوله والنون بين العين والالم في آخره وبنامه لالزم نحو : 

 اْسَلْنَقى زيٌد .
بكسر همزة الوصل وسكون الفاء والنون وفتح العين  اْفَعْنَلىوأقول : 

نحو :   َيْفَعْنَلىوالالم بعدها ألف مقصورة في أخره ، مضارعه 
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َقى واْحَبْنَطى َيْحَبْنَطى واْسَرْنَدى َيْسَرْنَدى واْعَلْنَدى َيْعَلْنَدى اْسَلْنَقى َيْسَلنْ 
 َيْغَرْنَدى . 22واْغَرْنَدى

وأصل اْسَلْنَقى : اْسَلَقى زتْيَد فيه الهمزة والنون والياء المنقلبة ألفًا 
، وقس  : اْفَعْنَلى لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار : اْسَلْنَقى على وزن

 بقية األلفاظ .على ذلك 
ُكلُّ فتْعلو ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة  ونظاير هذا الباب :

 في أوله والنون بين العين والالم في آخره .
نحو : : اْفِعْنالء  والمصدر منه يرد على وزن واحد فقط وهو : 

ْنَداًء و  اْعَلْنَدى اْعلتْنَداًء اْسَلْنَقى اْسلتْنَقاًء واْحَبْنَطى اْحبتْنَطاًء واْسَرْنَدى اْسرت
 وأمثالها .

 وترد أفعال هذا الباب الزمة .
نحو : اْسَلْنَقى زيٌد : إذا استلقى على ظهره ، ونحو : اْحَبْنَطى َخلتيٌل 

 إذا انتفخ بطنه.
 ونحو : اْغَرْنَدى عمرو إذا غلبه النعاس .

 
 
 
 

                                                           

 اغرندى : غلبه النعاس  22



 
 

 019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أقسام الفعل الثالثي المجرد
 إلى سالم وغير سالم

 
: ثم اعلم أن الفعل المنحصر في هذه األبواب : إما ثالثي  قال

ما ثالثي مجرد غير سالم نحو : رعي   مجرد سالم  نحو : َكُرَم   وا 
وأقـــول ينقســـم الفعـــل الثالثـــي المجـــرد مـــن حيـــث الســـالمة وعـــدمها إلـــى 

 -قسمين :
األول : الفعل الثالثي المجرد السالم : وهو كل فعل ثالثي سلمت 

رف العلة والهمزة والتضعيف نحو : َشرتَب وَكُرَم وَجَلَس أصوله من أح
 ، وُكتتَب ، وَعلتَم ، وَسَكَت .
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الثاني : الفعل الثالثي المجرد الغير سالم : وهو ما لم تسلم أصوله 
 من أحرف العلة والهمزة والتضعيف وهو ثالثة أضرب :

ل ثالثي مجـرد معتـل : وهـو مـا اعتلـت فـاؤه أو عينـه أو المـه فـاألو  .1
نحــو : َوَعــَد وَوثَــَب وَيَســَر والثــاني نحــو : َقــاَل وَســاَل وثَــاَب والثالــث 

 نحو : َرَمى وَطَغى وَسَبى وَغَزا .
ثالثــي مجــرد مهمــوز : وهــو مــا كــان أحــد أصــوله همــزة نحــو : َأَمــَر  .1

 وَسَأَل وَقَرَأ .
ثالثي مجرد َمَضـعَّف : وهـو مـا كانـت عينـه والمـه مـن جـنس واحـد  .0

 دَّ وَسرَّ وَمدَّ .نحو : َجدَّ وصَ 
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 أقسام الفعل الثالثي المزيد
 إلى سالم وغير سالم

 
ما ثالثي مزيد فيه غير  ما ثالثي مزيد سالم نحو : أكرم وا  قال : وا 

 سالم نحو : َأْوَعَد. 
وأقول ينقسم الفعل الثالثي المزيد من حيث السالمة وعدمها إلى 

 قسمين :
ل الثالثي المزيد السالم وهو : كل فعل ثالثي مزيد سلمت األول : الفع

أصوله من أحرف العلة نحو : َأَكَرَم وَأَعَلَم واْسَتْخَرَج وَتَقاَتَل فهذه 
األلفاظ ونحوها سلمت أصولها الثالثية من االعتالل أال ترى أن 
أصولها الثالثية هي : كرم وعلم وخرج وقتل وهي أفعال ثالثية سالمة 

 ل .في األص
الثاني : الفعل الثالثي المزيد الغير سالم : وهو كل فعل ثالثي مزيد 
لم تسلم أصوله من أحرف العلة نحو : َأْوَعَد وَأْوَهَم وَتَباَيَع فهذه 
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األلفاظ ونحوها لم تسلم أصولها من االعتالل أال ترى أن أصولها 
َم وَباَع وهي أفعال ثالثية معتلة .  الثالثية هي َوَعَد وَوهت

 
 
 

 أقسام الفعل الرباعي المجرد
 إلى سالم وغير سالم

 
ما رباعي غير سالم  ما رباعي مجرد سالم نحو : َدْحَرَج وا  قال : وا 

 نحو : َوْسَوَح .
وأقول : ينقسم الفعل الرباعي من حيث  سالمة فعله وعدمها إلى 

 -قسمين :
ة األول : الفعل الرباعي السالم وهو مـا سـلمت أصـوله مـن أحـرف العلـ

 والهمزة والتضعيف   نحو : َدْحَرَج وَزْلَزَل وَدْرَبَخ وَجْعَفَل وَبْسَمَل .
الثــــاني : الفعــــل الربــــاعي الغيــــر ســــالم : وهــــو مــــالم تســــلم أصــــوله مــــن 

 أحرف العلة والهمزة.
 مثاله معتاًل نحو : َوْسَوَس وَحَوَقَل وَشْيَطَن وَبْيَطَر.

 ومثاله مهموزًا نحو : َطْأَطَأ .
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 ام الفعل الرباعي المزيدأقس
 إلى سالم وغير سالم

 
ما رباعي مزيد فيه  ما رباعي مزيد فيه سالم نحو : َتَدْحَرَج وا  قال: وا 

 غير سالم نحو : َتَوْسَوَح ويقال لهذه األقسام "األقسام الثمانية" 
وأقول : ينقسم الفعل الرباعي المزيد من حيث سالمة فعله وعدمها 

 إلى قسمين :
الفعل الرباعي المزيد السالم وهو ما سلمت أصوله من أحرف األول : 

 العلة والهمزة  نحو : َتَدْحَرَج وَتَزْلَزَل وَتَدْرَبَخ وَتَبْصَبَص.
الثاني : الفعل الرباعي المزيد الغير سالم : وهو الذي ما لم تسلم 

 أصوله من أحرف العلة والهمزة  .
 َل . مثاله معتاًل نحو : َتَوْسَوَس وَتَحْوقَ 

 ومثاله مهموزًا نحو : َتَطْأَطَأ .
ثم ذكر المؤلف أن هذه التقسيمات تسمى باألقسام الثمانية وهي : 
اثنان للثالثي المجرد واثنان للثالثي المزيد واثنان للرباعي المجرد 
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واثنان للرباعي المزيد وقد سلف بيان كل قسم من هذه األقسام في 
 موضعه بما ال حاجة إلعادته .

 
 سيم الفعلتق

 إلى صحيح ومعتل
 

قال : واعلم أن كل فعل إما صحيح وهو الذي ليح في مقابلة فاءه 
وعينه والمه حرف من حروف العلة وهي الواو والياء واأللف 
ما معتل وهو الذي  يكون في  والهمز  والتععيف نحو : َنَصَر وا 
َل مقابلة فاءه وعينه والمه حرف من حروف العلة نحو : َوَعَد وَقا

 وَطَغى .
 وأقول : ينقسم الفعل من حيث الصحة واإلعالل إلى قسمين :

األول : الفعل الصحيح وهو الذي سلمت أصوله من أحرف العلة 
 والهمزة والتضعيف نحو : َذَهَب وَشرتَب وَعلتَم وَدْحَرَج وَزْلَزَل وَبْرَهَن . 

 وأحرف العلة ثالثة وهي : الواو والياء واأللف .
لفعل المعتل وهو الذي لم تسلم أصوله من أحرف العلة نحو الثاني : ا

: َوَعَد وَقاَل وَطَغى وَهَوى وما أشبه ذلك وقد عرفه ابن مالك في 
 الخالصة بقوله : 
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 َأْو َواٌو اوَياٌء َفُمْعَتاًل ُعِرفْ  وَأيُّ ِفْعٍل آِخٌر ٍمنُه َأِلْف 
في  وهناك قسم آخر وهو الفعل المضاعف وسيأتي الكالم عليه

 موضعه إن شاء اهلل .
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 أقسام الفعل المعتل

 
قال : مثال وهو الذي يكون في مقابلة فايه حرف من حروف العلة 
ما أجوف وهو الذي يكون في مقابلة عينه  نحو : َوَعَد وَيَسَر وا 
ما ناقص وهو الذي يكون  حرف من حروف العلة نحو : َقاَل وَكاَل وا 

ما في مقابلة المه ح رف من حروف العلة نحو : َغَزا وَرَمى   وا 
لفيف وهو الذي يكون فيه حرفان من حروف العلة وهو على 

 قسمين :
األول : اللفيــف المقــرون وهــو الــذي يكــون فــي مقابلــة عينــه والمــه 

 حرفان من حروف العلة    نحو : َطَوى .
 والثـاني : اللفيـف المفــروق وهـو الــذي يكـون فـي مقابلــة فايـه والمــه

 حرفان من حروف العلة   نحو : َوَقى .
 وأقول : ينقسم الفعل المعتل إلى أربعة أنواع :

األول : المثال وهو كل فعل ثالثي اعتلت فاؤه نحو : َوَعَد وَوَضَع 
وَوَهَم وَيَسَر وسمي مثااًل ألنه مثل الفعل الماضي الصحيح في عدم 

 إعالل آخره .



 
 

 007 

عينه نحو : َقاَل وَكاَل وَساَل الثاني : األجوف وهو كل فعل اعتلت 
وَباَل وَماَل ونظائرها وسمي باألجوف لكون االعتالل في الوسط فهو 

 أجوف الكلمة ألن قبله وبعده حرفي العلة .
الثالث : الناقص وهو كل فعل اعتلت المه نحو : َغَزا وَرَمى وَطَغى 
وَجَفى وسمى ناقصًا ألنه نقص من أصوله الصحيحة حرف معتل في 

خره وقيل لجواز حذف آخره كما في اسم الفاعل منه تقول : َغازتي آ
ي وعند الحذف تقول : غازو ورامو وطايو ونحو ذلك .  وَرامتي وَطاغت

 الرابع : اللفيف وهو ضربان :
الضرب األول : لفيف مقرون وهو كل فعل اعتلت عينه والمه سمي 

ى وَشَوى وَرَوى بذلك القتران حرفي العلة في آخره نحو : َهَوى وَطغَ 
 وَكَوى .

الضرب الثاني : لفيف مفروق وهو كل فعل اعتلت فاؤه والمه نحو : 
َوَقى وَوَعى وَوَفى وسمي مفروقًا ألن عينه حرٌف صحيٌح َفرَّق بين 

 حرفي العلة كما مثلنا .
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 المعاعف وحقيقة اإلدغام فيه
 

ما معاعف وهو الذي يكون عينه والمه من جنح وا حد قال : وا 
نحو : َمدَّ   أصله َمَدَد حذفت حركة الدال األولى ثم أدغمت في 
الدال الثانية   واإلدغام إدخال أحد المتجانسين في اآلخر وهو ثالثة 

 أنواع .
وأقول : المضاعف كل فعل اتحدت عينه والمه من جنس واحد نحو 

، وَجدَّ ، وَعضَّ وما أشبه ذلك ، وأفعاله ترد على ثالثة أ بواب : َفرَّ
دُّ وَعضَّ  وهي باب َضَرَب ، وَنَصَر وَفرتَح نحو : َفرَّ َيفترُّ وَجدَّ َيجت

 َيَعضُّ .
وأصل هذه الكلمات : َفَرَر وَجَدَد وَعَضَض حيث حذفت حركة الحرف 
الثاني من كل كلمة ثم أدغمت في الثالث منها فصارت حرفًا واحدًا 

 مشددًا كما هو مالحظ في الكلمات .
غة : اإلدخال أو الضم واصطالحًا : كما عرفه المؤلف واإلدغام ل

 بقوله : إدخال أحد المتجانسين في اآلخر .
: إدخال أحد المتجانسين أو المتقاربين في اآلخر   واألولى أن يقال

 بحيث يصيران حرفًا واحدًا مشددًا.
والتجانس بمعنى التماثل كمماثلة الدال األولى للدال الثانية في نحو : 

 وشدَّ وكمماثلة الراء األولى للراء الثانية في نحو : فرَّ ومرَّ . مدَّ 
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والتقارب : كتقارب مخرجي النون الساكنة والالم عند التقاءهما 
 وكذلك النون الساكنة مع الياء نحو :لن يؤمن. من لممدغمتين نحو :

وقد تعرض أغلب الصرفيين للكالم عن التجانس دون التقارب لشهرة 
لم القراءات دون األول ولذا نالحظ أن األمثلة التي ساقها الثاني في ع

 تختص بفدغام التجانس ليس غير . 
 وهو ثالثة أنواع : واجب وجائز وممتنع  وسيأتي بيانها نوعًا نوعًا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النوع األول
 اإلدغام الواجب
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قال : النوع األول واجب وهو أن يكون الحرفان المتجانسان 

ون الحرف األول ساكنًا والحرف الثاني متحركًا نحو متحركين أو يك
 : َمدَّ َيُمدُّ .

يــــاك أن لإلدغــــام الواجــــب صــــورًا أشــــهرها  وأقــــول : اعلــــم علمنــــي اهلل وا 
 ثالث صور .

: فيمــا إذا كــان الحرفــان المتجانســان متحــركين نحــو :  الصــور  األولــى
 َمدَّ َيُمدُّ وَشدَّ َيُشدُّ .
 وَشَدَد َيْشُدُد .وأصلها : َمَدَد َيْمُدُد 

 ويشترط في هذه الصورة أن يكون الحرفان في كلمة واحدة .
: فيما إذا كان الحرف األول ساكنًا والحرف الثاني  الصور  الثانية

 متحركًا   نحو : َكلََّم َعلََّم .
َعَلَلَم ولدفع الثقل لوجود توالي أربع متحركات ادغم  –أصلهما : َكَلَلَم 
 ي اآلخر .أحد المتجانسين ف

وال يشترط في هذه الصورة أن يكون الحرفان في كلمة واحدة بل قد 
يجب اإلدغام أيضًا في كلمتين نحو : وال َيْغَتْب َبْعُضُكْم ونحو : َلْم 

وأدغمت عين  بععكمفي باء  يغتبَيْزَرْع َعلتي حيث أدغمت باء 
 . عليفي عين  يزرع
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ْل بتْه نحو  الصورة الثالثة : أن تكون على صيغة التعجب : َأْفعت
ْيَنك . ْد دت  :َأْضرتْب بتْه ، واْحمت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النوع الثاني
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 اإلدغام الجايز
 

قال : النوع الثاني جايز وهو أن يكون الحرف األول من 
المتجانسين متحركًا والحرف الثاني ساكنًا بسكون عارض نحو : َلْم 

َيْمُدْد فنقلت حركة الدال األولى َيُمدَّ   بحركات الدال الثانية أصله َلْم 
إلى الميم ثم حركت الدال الثانية إما بالفتح أو بالعم أو بالكسر 

 لكون سكونها عارعًا.
وأقول : لإلدغام الجائز صور عديدة وقد ذكر المؤلف صورة واحدة 
والمقام يتطلب إلى ذكر أشهرها فنقول أشهر صور اإلدغام الجائز 

 خمس صور : 
 ى :الصور  األول

فيما إذا كان األول من المتجانسين متحركًا والثاني ساكنًا بسكون 
 عارض جاز فيه اإلدغام نحو : َلْم َيُمدَّ ، َلْم َيُمرَّ .

حيث نقلت حركة الدال األولى إلى الميم ثم  َلْم َيْمُددْ أصل : َلْم َيُمدَّ 
في : َلْم حركت الثانية فيجوز اإلدغام ونقول : َلْم َيُمدَّ وكذلك الحال 

 َيُمرَّ وهذه الصورة هي التي ذكرها الماتن رحمه اهلل .
ويدخل في ذلك : الفعل األمر المبني على السكون بشرط أن يكون 

 مضاعفًا نحو : ُمرَّ وُشدَّ 
 ونقول في الفك : اْمُرْر و اْشُدْد .
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 الصور  الثانية :
َبَلَغ فيما إذا تحرك الحرفان المتجانسان وكانا في كلمتين نحو : 

 َغَضُبَك زيدًا  و نحو : َهَضَم َمْجُدَك .
وهنا جاز اإلدغام للضابط السابق َفَبَلَغ َغَضُبَك فيه العين األولى 
 والثانية متحركتان وَهَضَم َمْجُدَك فيه الميم األولى والثانية متحركتان.

 الصور  الثالثة :
التاء فيما إذا وجد فعل ماضي مبدوء بتاء أصلية وُصد َر بحرف 

الزائدة نحو : تتابع وتتافل جاز فيه إدغام التاء األولى في الثانية 
 فتقول : َأتَّاَبَع وَأتَّاَفَل .

 الصور  الرابعة :
فيما إذا كان الفعل ماضيًا والحرفان ياءين جاز فيه اإلدغام نحو : 

 َحْيَي تدغم فنقول :َحيَّ .
 الصور  الخامسة :

وكان حرفا االدغام  اْفَتَعلى صيغة : فيما إذا كان الفعل ماضيًا عل
تاءين جاز االدغام بشرط أن يتحول على صيغة َفعَّل التي مضارعها 

 الياء نحو : اْفَتَتَر واْقَتَتَل فيدغم وتقول : َفتَّر وَقتََّل .21بفتح :َيَفعَُّل 
                                                           

الذي يجوز فيه االدغام يأتي على وزن : اْفَتَعل رع لصيغة الماضي : الفعل المضا 21
بفتح الياء وأما األخرى التي ال يجوز فيها االدغام ففن مضارعها يأتي على َيْفَتعُل 
وهو :َفعََّل هو الوزن اْفَتَعل  بضم الياء ، وصيغة الماضي بعد االدغام لـ:ُيْفَتعُل  وزن :

 مذكورتين سواء بضم حرف المضارعة أو بفتحه .وارد في صيغتي المضارع ال
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 النوع الثالث
 اإلدغام الممتنع

 
كون األول من المتجانسين قال النوع الثالث : ممتنع وهو أن ي

 متحركًا والثاني ساكنًا بسكون أصلي نحو : َمَدْدُت وَمَدْدَن .
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وأقول : لإلدغام الممتنع صور كثيرة وهو األكثر صورًا من الواجب 
والجائز وقد أكتفى المؤلف بذكر واحدة منها ولتمام الفائدة نشير إلى 

 أشهر تلك الصور وهي كالتالي :
 الصور  األولى :

فيما إذا كان الحرف األول من المتجانسين متحركًا والثاني ساكنًا 
 بسكون أصلي .

 مثاله في كلمة  : َمَدْدُت ، وَمَدْدَن ، وَمَرْرُت .
ُلوُن .  ومثاله في كلمتين  : َيْعَمُل اْلَعامت

وفي هذه الصورة يمتنع اإلدغام كما هو مبين سواء كان ذلك في كلمة 
 هي المذكورة في المتن .أو كلمتين وهذه الصورة 

 الصور  الثانية :
فيما إذا كان الحرفان في كلمتين ، في األولى حرف مد ساكن وفي 
الثانية مثله من أصل الكلمة إال أنه متحرك امتنع اإلدغام نحو : َيْأتتْي 

ْيُب ، ونحو : َيْبكتْي َيافتْث .  َيْحَيى ، ونحو : َيْدُنْو َوهت
 الصور  الثالثة :

ا كان الحرفان المتجانسان في كلمتين قبلهما سكون امتنع فيما إذ
اإلدغام أيضًا نحو : َمْجُد ُدنتَيا ، ونحو : َقْبُر َرامتي ، ونحو : َبْيُت 

ُر .  َتامت
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 الصور  الرابعة :
فيما إذا اشتملت الكلمة على ثالثة متجانسات قبلها متحرك امتنع 

رَ  َر ونحو َقرَّ  اإلدغام نحو : َبرَّ
الخامسة : يمتنع اإلدغام فيما إذا كانت الكلمة اسما على الصورة 
بضم الفاء وفتح العين  وَتَجاَنَس عين الكلمة والمها نحو   ُفَعلوزن : 

بفتح الفاء والعين نحو : َشَلل وَمَلل  : َفَعل: ُدَرر وُحَلل أو على وزن 
بضم الفاء والعين نحو : ُسُرر وُقُلل  أو على  : ُفُعلأو على وزن 

َلل ورتَهم  1وزن فتَعل بكسر الفاء وفتح العين نحو حت
 الصور  السادسة : 

فيما إذا كانت الكلمة على وزن ُملحق : َدْحَرَج من بابه الخامس الذي 
 : اْفَعْنَللَ أو ُملحق اْحَرْنَجَم من بابه األول الذي وزنه  : َفْعَللَ وزنه 

 امتنع اإلدغام .
 َجْلَبَب وَشْمَلَل .ومثاله على وزن ملحق دحرج نحو : 

ـــــه علـــــى وزن ملحـــــق اْحـــــَرْنَجَم نحـــــو : اْقَعْنَســـــَس والتجـــــانس فـــــي  ومثال
 الحرفين اآلخرين من الكلمة نفسها فليتفطن لذلك .
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ــةٌ   َتِتمَّ

 في الفعل المهموز     
ما مهموز .  قال : وا 

ْكر الفعل المهموز ف ياك أن ذت ي هذه وأقول : اعلم علمني اهلل وا 
 الفصل جاء إتمامًا ألنواع الفعل وقد سبق الكالم على ستة منها :

وهي الصحيح والمضعف والمثال واألجوف والناقص واللفيف وقد 
مثلنا لهذه األنواع بأمثلة مختلفة وفي هذه الخاتمة ذكر الماتن النوع 

 السابع وهو المهموز .
سم إلى ثالثة وحقيقته : كل فعل فيه أحد حروفه األصلية همز وينق

 أضرب :
 مهموز الفاء نحو : َأَخَذ وَأَمَر وَأَكَل وَأْهَمَل . .1



 
 

 018 

 مهموز العين نحو : َسَأَل .  .1
 مهموز الالم نحو : َقَرَأ وَبَرَأ . .0

 ويسمي الصرفيون أقسام الفعل السالفة الذكر باألقسام السبعة 
 
 
 

 يجمعها قول بعضهم :
ــــوُز َلفِ    َصَحْيَحْسْت َمثَاَلْسْت ُمَعاَعفْ  ــــاِقُص ُمْهُم ــــُف َن ْي

 َأْجوفْ 
وقوله : "َصَحْيَحْسْت " قصد به الفعل الصحيح وقوله : "َمثَاَلْسْت" 
قصد به المثال ، والبقية مذكورة بلفظها فأغنانا ذلك عن ذكر 

 المقصود .
انتهى ما تيسر شرحه على متن بناء األفعال للدتفزي ويليه مبحث 

 األسماء
 مًا للفايد  .وبعض األحكام المهمة إتما
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 المبحث الثاني :  األسـماء
 
 اإلسم لغة :  ما دل على مسمَّى .

واصطالحًا : كلمة دلت على معنى في ذاتها ولم تتعلق بزمان نحو: 
 رجل ، ومكة، وزيد، وأسد، وبقرة، ونار .

فكل هذه ونحوها أسماء دلت على معاني ذاتية حسب وضعها وليس 
ا ويرد صحيحًا ومقصورًا وممدودًا ومنقوصًا وهو إما الزمان داخاًل فيه

ما جامد ومشتق .  مجرد ومزيد وا 
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 التقسيم األول لالسم
 تقسيمه إلى صحيح ومقصور وممدود ومنقوص

 
 ينقسم االسم من حيث هيئته الصورية إلى أربعة أقسام : 

األول : االسم الصحيح وهو كل اسم لم يكن آخره ألف أو ياء الزمة 
زائدة نحو َبْيت وُنْور وَبَقَرة وَقَمر .أو همز  ٍَ  ة قلبت ألفَا

الثاني : اإلسم المقصور وهو كل اسم آخره ألف الزمة نحو : َفَتى 
 1وُمْصَطَفى وُمْرَتَضى ونحوهما

الثالث : اإلسم الممدود وهو كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف 
 1زائدة نحو بتَناء وَصَحَراء وَحْمَراء وا تْلَقاء 

رابع : اإلسم المنقوص وهو كل اسم معرب آخره ياء الزمة نحو : ال
ي وَغازتي وَسارتي وَبارتي وداعي ويشترط أن ال تكون الياء مشددة  َقاضت
قبلها كسر ففنها إن كانت كذلك لم يكن االسم مما يقبل النقص ألن 
ي وَأبتي وَعم ي وَجد ي فالياء هذه هي  أصله غير منقوص نحو : َأخت

متكلم واألسماء صحيحة أال ترى أن أصلها : َأٌخ وَأٌب وَعمٌّ وَجدٌّ ياء ال
1 
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 فصل
 تثنية األسـماء

 
 يتم تثنية األسماء بأقسامها األربعة المذكورة بالتالي :

 الصحيح  -1
ويــتم بزيــادة ألــف ونــون علــى مفــرده فــي حالــة الرفــع أو يــاء ونــون 

  1مزيدتين في حالتي النصب والجر 
 1َبْيَتان وُنْوَران وَقَمَران وَزْيَدان ونحو ذلك نحو : 

 المقصور  -1
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ويتم تثنيتـه بـنفس قاعـدة الصـحيح إال أنـه ال يمكـن اجتمـاع ألفـين 
ألف المقصور وألف التثنية ولذلك فالبد من قلـب ألـف المقصـور 

 1إلى ياء أو واو 
فتقلب إلى ياء فيما إذا سبقت بحرفين أو ثالثة ما لم يكن أصلها 

نحـــو : َفَتـــى وُهـــَدى ، ونحـــو ُمْرَتَضـــى وُمْصـــَطَفى ، ونحـــو 22واوا 
 وَعَصا . 21ُسَما

 1تقول: َفَتَيان وُهَدَيان  وُمْرَتَضَيان وُمْصَطَفَيان 
 وتقول فيما أصله واو : َسَمَوان وَعصَوان . 

 1الممدود -0
ومحور التثنية فيه يدور حول الهمـزة وذلـك إمـا بفثباتهـا وجوبـًا أو 

ا واوًا وجوبًا فتثبت وجوبـًا فيمـا إذا كانـت مـن أصـل جوازًا أو بقلبه
 الكلمة نحو : َسرَّاء وَضر اء .
 1تقول : َسرَّاَءان وَضرَّاَءان 

وتثبــت جــوازًا مــع جــواز حــذفها وقلبهــا واوًا فيمــا إذا كانــت  مبدلــة 
مــــن حــــرف أصــــلي نحــــو : َبَهــــاء وُدَعــــاء فأصــــل الكلمتــــين َبَهــــاْو 

 من الحرف األصلي وهو الواو .وُدَعاْو حيث والهمزة مبدلة 
                                                           

يعرف اإلسم المقصور بأن أصله منقلب عن واو فيما إذا رسم آخره بألف عصا  22
 1غير مطوية 

 بدون همز . 21
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 1فتقول باإلثبات : َبَهاَءان وُدَعاَءان 
ويجوز الحذف مع القلب فنقول : َبَهاَوان وُدَعـاَوان بحـذف الهمـزة 

بدالها واوًا تبعا لألصل.  وا 
 المنقوص  -2

وتثنيته حسب قاعدة الصحيح غير أنه إذا حذف آخره في المفرد 
ي   والَغازتي .وجب ذكره في التثنية  نحو الَقاضت

ٍت . َيان والَغازتَيان وعند الحذف : َقاضو وَغازت  تقول الَقاضت
َيان وَغازتَيان بذكر المحذوف وجوباً   1تقول : َقاضت
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 فصل
 جمع األسمـاء جمعًا مذكرًا سالماً 

 
 ويتم جمعها : جمع المذكر السالم حسب أنواعها كالتالي : 

 الصحيح والمقصور -1،1
الجمع المذكر السالم منهما بزيادة الواو والنون في حالة الرفع ،  يجمع

والياء والنون في حالتي النصب والجر إال أنها تحذف ألف المقصور 
 وجوبا وتبقى الفتحة دليال على المحذوف 

 مثال الصحيح : ُمْسلتم  ُمْسلتُمون  ، وُمْذنتْب ُمْذنتُبون 
 ، وُمْصَطَفى ُمْصَطَفون . مثال المقصور : ُمْرَتَضى ُمْرَتَضون

 الممدود  -0
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ويتم جمع الممدود جمع المذكر السالم بفثبات الهمزة إن كانت أصلية 
 نحو : َسرَّاء َسرَّاُءون ، وَضرَّاء    َضرَّاُءون . 

أو بقلبها واوًا إن كانت زائدة نحو : َحْمَراء  َحْمَراُوون  وَصْحَراء 
 َصْحَراُوون .

و القلب حسب قواعد اإلعالل إذا كانت مبدلة من أو بجواز اإلبقاء أ
 حرف أصلي نحو : َبَهاء 

 َبَهاُء ون ، وُدَعاء  ُدَعاُء ون بفثبات الهمزة .
 1ومثال حذفها وقلبها واوًا نحو َبَهاُوون وُدَعاُوون 

 ـ المنقوص   2
ويتم جمعه جمع المذكر السالم بحذف ياء المفرد حال جمعه وتبقـى 

 علــى المحـذوف حيــث يناسـب واو الجمــع ضــم حركـة المناســبة دلـيال
مــا قبلهــا نحــو: َقاُضــون وَغــاُزون إال فــي حــالتي النصــب والجــر فــفن 
ـــْينت ، ومـــررت  اليـــاء ال يناســـبها إال كســـر مـــا قبلهـــا نحـــو رأيـــت َقاضت

ْينت   1بتالَقاضت
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 فصل
 جمع األسمـاء جمعًا ممنثًا سالماً 

 
يادة ألف وتاء ويجري عليها ما ويتم جمعها جمع المؤنث السالم بز 

يجري على المثنى في األربعة األنواع : تقول في الصحيح : َزْيَنب 
ْنَدات، وَحمَّام َحمَّاَمات، واْصَطْبل اْصَطْبالت . ْند هت  َزْيَنَبات ،وهت
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وتقول في المقصور : ُحْبَلى ُحْبَلَيات، وُمْصَطَفى ُمْصَطَفَيات،وَنَدى 
 ات .َنَدَيات ،وَفَتى َفَتيَ 

 وتقول في الممدود :
َسرَّاء  َسرَّاَءات ، وَضرَّاء َضرَّاَءات، وَحْمَراء َحْمَراَوات ، وَسْمَراء 

 َسْمَراَوات.
 وتقول في المنقوص :

َيات ،وَغازتَية َغازتَيات وهلمَّ جرًا . ي َقاضت  َقاضت
 
 
 
 
 
 

 فصل
 جمع األسمـاء جمع تكسير

 
ـْنَوان أو بـَنْقص وهو ما تغيرت فيه صيغة الواحد إما بزي ـْنو وصت ادة كصت

كُتَخَمة وُتَخم أو بتبديل َشْكل كَأَسد وُأْسـد أو يزيـادة وتبـديل َشـْكل كرجـل 
ْلَمــان  ورجــال أو بــنقص وتبــديل شــكل كَرُســول وُرُســل أو بهــن كغــالم وغت
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وهــو جمعــان األول : جمــع القلــة وهــو مــن الثالثــة إلــى العشــرة وأوزانــه 
نحـــو نحـــو : َأْثـــَواب وفتْعَلـــة  َأْفَعـــالْفُلـــس وأَ :  نحـــوْفُعـــل أربعـــة وهـــي : أ
َدة وعلى ذلك فقس :ِغْلَمة وَأْفِعَلة   .نحو : َأْعمت

والثاني : جمع الكثرة وهي من الثالثة إلى ما ال نهاية وأوزانه ثالثة 
نحو  ُفَعلنحو ُصُبر و ُفُعل: نحو ُحْمر و ُفْعلوعشرون وزنًا وهي : 

َور و ِفَعلُبَهم و ي و ةُفَعلَ نحوصت نحو َسَحَرة  َفَعَلةنحو ُقَضاة جمع لَقاضت
ْلَمان و ِفْعالنو م و ُفعَّلنحو قتَرَطة و ِفَعَلةنحو غت نحو  ُفعَّال  نحو ُصوَّ

َئاب و ِفَعالُصوَّام و ْرَذان  ِفْعالننحو ُنُمور و ُفُعولنحو ذت نحو جت
َقاء  َأْفِعالءُكَرَماء و ُفَعالءنحو ُرْكَبان و ُفْعالنو نحو  وَفواِعل نحوَأْصدت

نحوَعَطاَشى   َفَعاَلىنحوَصَحارتي و َفَعاِلىنحوَعَجائتز و َفَعاِيلَجْواهتر و
يَّ  َفَعاِلىَّ و وسيأتي توضيح  َفَعاِلل نحو َسْرادتح وشبه وَفَعاِلل نحوَكَراست

 ذلك كله وزنًا وزنًا .
 

 أوزان جموع الِقلَّة والَكْثَر 
 

 وأوزان جموع القتلَّة أربعة :
 َأْفُلس وَأْعُين وَأْسُيف وَأْكُلب ونحوها .:  نحو: أْفُعل األول 
 نحو : َأْثَواب وَأْعَمال وَأْحَباب وَأْسَباب وهلمَّ جرًا . َأْفَعال:  الثاني
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ْبَية وثتْنَية وما شابهها نحو :الثالث : فتْعَلة  ْلَمة وفتْتَية وصت  .غت
َمة وَأشْ الرابع : َأْفِعَلة  َدة وَأْطعت  . رتَبة وَأْسقتَية ونحوهانحو : َأْعمت

 وما عدا ذلك فجموع كثرة وهي كالتالي :
 : بضم أوله وسكون ثانيه وهو جمع لشيئين :  األول ُفْعل
كـَأْحَمر أو ممتنعـة مقابلتـه لهـا لمـانع خلقـى  َفْعالءمقابل  َأْفَعلأحدهما  

ـــر وُكْمـــر وُأْدر وثانيهمـــا  ـــر وآَدر ، تقـــول : ُحْم بلـــة مقا َفْعـــالءنحـــو َأْكَم
كَحْمَراء أو ممتنعة مقابلتها له لمانع خلقى كَرْتَقاء وَعْفالء ، تقـول  َأْفَعل

 : ُرْتٌق وُعْفٌل .
 َفُعــولبضــمتين وهــو مطــرد فــي شــيئين  فــي وصــف علــى  الثــاني ُفُعــل

ـــلبمعنـــى  ـــور وهـــو اســـم ربـــاعي بمـــده قبـــل الم غيـــر  َفاِع كَصـــُبور وَغُف
 : ُصُبر وُغُفر وُمُرض. وصفا للفاعل كَمريض تقول َفِعيل معتلة من
 كُزَمن وُغَرف وُبَهم . الثالث ُفَعل
َور جمع صورة وفتَرى جمع فتْرية ولتَحى جمع لتْحَية.  الرابع ِفَعل  كصت

از . الخامح ُفَعَلة ي وُغَزاة جمع لغت  كُقَضاة جمع لَقاضت
ر وَبَرَرة جمع لتَبار . َفَعَلة السادح  كَسَحَرة جمع لتَساحت

ْزالن جمع َغَزال  .    السابع ِفْعالن ْلمتان جمع ُغالم وغت  كغت
اســما  بضــم  ُفْعــلبكســر أولــه وفــتح ثانيــه  وهــو كثيــر فــي  الثــامن ِفَعَلــة

بفـتح الفـاء   َفْعـلالفاء  نحو ُقْرط وُدْرج وُكْوز وُدّب وقليل في اسـم علـى 
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ر ، تقـول  ْكـر وَهـادت نحو َغْرد أو بكسرها نحو قتْرد وقـلَّ أيضـا فـي نحـو ذت
َدَرة .في  َرَدة وقتَرَدة وهت َبَبة وغت َرَجة وكتَوَزة ودت  الجميع : قتَرَطة ودت

 َفاِعـلبضـم أولـه وتشـديد ثانيـه مفتوحـا وهـو لوصـف علـى  التاسع ُفعَّـل
ــةأ صــحيحي الــالم كَضــارتب وَصــائتم ومؤنثيهمــا ونــدر فــي نحــو  و فاعل

م َغازو وَعافو كما ندر في نحو َخرتْيَدة وُنَفَساء وَرُجل َأْعزَ  ل تقول : ُصـوَّ
 وُضرَّب وُغزَّى وُعفَّى وُخرَّد وُنعَّس وُعزَّل   .

ـــل الـــالم  العاشـــرُفعَّال بضـــم أولـــه وتشـــديد ثانيـــه وهـــو لوصـــف علـــى َفاعت
 كقوله : َفاِعَله كَصائتم وَقائتم وقارئ وندر في
 وقد َأَراُهنَّ َعنِّى غيَر ُصدَّادِ 

َصـــادو ال َصـــاَدة  والظـــاهر أن الضـــمير لألبصـــار ال للنســـاء فهـــو جمـــع
 وفي المعتل كُغزَّاء وُسرَّاء ، تقول : ُصوَّام وُقوَّام وُقرَّاء .

 بكسر أوله وهو لثالثة عشر وزنًا : الحادي عشرِفَعال
ــــةاألول والثــــاني  ــــل وَفْعَل اســــمين أو وصــــفين نحــــو َكْعــــب وَقْصــــَعة  َفْع

ـــَدال ونـــدر  ـــَعاب وخت فـــي وَصـــْعب وَخْدلـــة ، تقـــول : كتَعـــاب وقتَصـــاع وصت
يــــائي الفــــاء نحــــو َيْعــــر أو العــــين نحــــو َضــــْيف وَضــــْيَعة تقــــول : يتَعــــار 

ـــَياع  الثالـــث والرابـــع   ـــَياف وضت غيـــر معتلـــي الـــالم وال  َفَعـــل وَفَعَلـــةوضت
ـــاب  َق َبـــال ورت َمـــال وجت ـــل وَرَقَبـــة وَثَمـــَرة ، تقـــول : جت مضـــعفيها كَجَمـــل وَجَب

ْئب وبتْئــر وُفْعــل ِفْعــلوثتَمارالخــامس والســادس : كــُدْهن وُرْمــح تقــول :  َكــذت
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َهان ورتَماح السابع والثامن :  َئاب وبتَئار ودت ومؤنثـه  َفاِعـلبمعنـى  َفِعيلذت
َراف . َراف وكتَرام وشت  كَظرتْيف وَكرتْيم وَشرتْيف تقول : ظت

كَغْضـــَبى َفْعَلـــى كَغْضـــَبان صـــفة ومؤنثـــاه  َفْعـــالنوالخمســـة الباقيـــة :  
 كُخْمَصان وُخْمَصانة. ُفْعالَنةفة ومؤنثه ص  وُفْعالن كَنْدَماَنةَفْعالَنة و

يــــل وأنثــــاه إذا كانــــا واويــــي العينــــين صــــحيحي الالمــــين  والتزمــــوا فــــي َفعت
ْيلة أن ال يجمعا إال على  ْيل وَطوت  تقول : ُطَوال وهكذا . ُفَعالكَطوت

 َفِعـلَ بضمتين ويطـرد فـي أربعـة أحـدها : اسـم علـى  ُفُعول الثاني عشر
ل وه و فيه كالالزم وجاء في نحو َنمتر ُنُمور علـى القيـاس نحو َكبتَد وَوعت

 وُنُمر .
وقــد يكــون مقصــورا مــن نمــور للضــرورة  وقــالوا: أنمــار والثالثــة الباقيــة 
االســم الثالثــي الســاكن العــين مفتــوح الفــاء نحــو َكْعــب وَفْلــس ومكســورها 

ــْرس ومضــمومها نحــو: ُجْنــد وُبــْرد إال فــي ثالثــة  ْمــل وضت أحــدها نحــو حت
ــانيالعــين َكُحــوت معتــل  ــْؤى نتّئــي ،  والث معتــل الــالم َكُمــْدى وشــذ فــي ُن

والثالث المضـاعف َكَخـفَّ وشـذ فـي ُحـصَّ بالحـاء المهملـة وهـو الـَوْرس 
َكَأَســد وَشــَجَن وَنــَدَب وَذَكــر ، تقــول : ُأُســْود  َفَعــلَ ُحُصــوص ويحفــظ فــي 

ــــود وُوُعــــول ــــُدْوب وُذُكــــْور كمــــا تقــــول : ُنُمــــور وُكُب وُكُعــــوب  وُشــــُجْون وُن
 وُحُمول وُضُروس وهلمَّ جرًا .

 بكسر أوله وسكون ثانيه . الثالث عشر ِفْعالن
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 ُفَعلكُغالم وُغراب أو على  ُفَعالويطرد أيضا في أربعة : اسم على 
َكَتاج  َفْعلإن كانت عينه واوًا كُحْوت وُكْوز أو  ُفْعلكُصَرد وُجَرذ أو 

ْنو وَغَزال وَصَوار وَساج وَخال وَجار وَنار وَقاع وَقلَّ ف ي نحو صت
ْرَذان  ْرَدان وجت ْرَبان وصت ْلَمان وغت وَحائتط وَظلتْيم وَخُروف تقول : غت
ْيَران ونتْيَران وقتْيَعان  ْيالن وجت ْيَجان وخت ْيَتان وكتْيَزان وتتْيَجان وست وحت
ْرَفان وهلم جراً  ْلَمان وخت ْيَطان وظت ْيَران وحت ْزالن وصت ْرَبان وغت ْنَوان وخت  وصت

. 
بضم أوله وسكون ثانيه ويكثر في ثالثة  في اسم  الرابع عشر ُفْعالن

يل  َفَعلكَظْهر وَبْطن أو  َفْعلعلى  صحيح العين كَذَكر وَجَذع أو َفعت
يف وَكثتيب وَقلَّ في نحو َراكتب وَأْسَود تقول : ُظْهَران  يب وَرغت كَقضت

 ْتَبان وُرْكَبان وُسْوَدان .    وُبْطَنان وُذْكَران وُجْذَعان وُقْضَبان وُرْغَفان وكُ 
بمعنى  َفِعيلبضم أوله وفتح ثانيه ويطرد في  الخامح عشر ُفَعالء

ْيل وكثر في ل غير مضاعف وال معتل الالم كَظرتْيف وَكرتْيم وَبخت  َفاعت
ر وَشذَّ  َفاِعل في  ُفَعالءداال على معنى كالغريزة كَعاقتل وَصالتح وَشاعت

وَسْمح وَوُدْود تقول : ُظَرَفاء وُكَرَماء وُبَخالء وُعَقالء نحو َجَبان وَخلتْيَفة 
 وُصَلَحاء وُشَعَراء وُجَبَناء وُخَلَفاء وُسَمَحاء وُوَدَداء.

بكسر ثالثه وهو نائب عن فعالء في   السادح عشر َأْفِعالء
َنى وَشذَّ في نحو  ْيد وَعزتْيز وفي المعتل َكَوَلى وغت المضعف كَشدت
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ْيق ْيب وَصدت َباء  َنصت َقاء وَأْنصت وَهي ن تقول : َأَعز اء وَأْولتَياء وَأْغنتَياء وَأْصدت
َناء .     وَأْهوت

َبةو  َفاِعَله ويطرد في سبعة في  السابع عشر َفواِعل َفة َكَكاذت اسمًاأو صت
َئة وفي اسم على َفْوَعل َكَجْوَهر وَكْوَثر أو  َكَصْوَمَعة  َفْوَعَلةَخاطت

بالكسر  نحو  َفاِعالءبالفتح  كَخاَتم وَقاَلب أو   َفاَعل وَزْوَبَعة أو
َعاء وَراهتَطاء  أو   َفاِعلكَجائتز وَكاهتل أو في وصف على  َفاِعلَقاصت

لمؤنث كَحائتض وَطالتق أو لغير عاقل كَصاهتل وَشاهتق وَشذَّ َفَوارتس 
هتر وَنَواكتس وَسَوابتق وَهَوالتك تقول في السبعة المطردة : َكَواذتب وَجْوا

ع وَرَواهتط وَجَوائتز  وَكَواثتر وَصَوامتع وَزوابتع وَخَواتتم وَقَوالتب وَقَواصت
 وَكَواهتل وَحَوائتض وَطَوالتق وَصَواهتل وَشَواهتق وهلمًّ جرًا .

ويطرد في كل رباعي مؤنث ثالثه مدة سواء كان  َفَعاِيل الثامن عشر
ْيَفة وَحُلْوَبة أ َمال وَعُجْوز تأنيثه بالتاء كَسَحاَبة وَصحت و بالمعنى َكشت

يد علم امرأة  تقول : َسَحائتب وَصَحائتف وَحالئتب وَشَمائتل  وَسعت
 وَعَجائتز وَسَعائتد  .
 َفْعـال بفتح أوله وكسر رابعـه ويطـرد فـي سـبعة :   التاسع عشر َفَعاِلى

ْعالة و ِفْعال َكَمْوَماة و حـذف أول  كَعْرقُـَوة ومـا َفْعُلو َكهتْبرتيـة  و ِفْعِليةكست
اســما كَصــْحَراء أو صــفة ال  َفَعــالءزائديــه مــن نحــو َحَبْنَطــى وَقَلْنَســَوة و

ــــى أو إلحــــاق  ــــف المقصــــورة لتأنيــــث كُحْبَل مــــذكر لهــــا كَعــــْذَراء وذو األل
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ْفَرى تقـــول : َمــــَوامتي وَســـَعالتي وَهَبـــارتي وَعَراقتــــي وَصـــَحارتي وَعــــَذارتي  كـــذت
 وَحَبالتي وَذَفارتي وهلمَّ جرًا .  

بالكســر فــي  الَفَعــاِلىبفــتح أولــه ورابعــه ويشــارك   ام العشــرين َفَعــاَلىتمــ
إال فـي  الَفَعـاِلىمـا ينفـرد بـه عـن  لَفَعـاَلىَصَحَراء وما ذكـر بعـده ولـيس 

ـــالن  وصـــف ـــى أوَفْع نحـــو َعْطَشـــان وَغْضـــَبان وَعْطَشـــى وَغْضـــَبى  َفْعَل
 تقول َعَطاَشى وَغَضاَبى .
ـــاِلىّ  شـــديد ويطـــرد فـــي كـــل ثالثـــي آخـــره يـــاء بالت الواحـــد والعشـــرون َفَع

ـــى وُقْمـــرتى تقـــول : ُبَخـــاتتّي  مشـــددة غيـــر متجـــددة للنســـب كُبْختتـــى وُكْرست
ّي وُقَمارتّي بخالف نحو َمْصرتي وَبْصرتي .  وُكَراست

ــين فأبــدلوا النــون يــاء  ــي وأصــله ُأَناست ــي فجمــع إنســان ال إتْنست وأمــا ُأُناست
َرابتي ل ْربان للجمع وظت  لمفرد . كما قالوا  ظت

ـــــل    ويطـــــرد فـــــي أربعـــــة وهـــــي  الربـــــاعي  الثـــــاني والعشـــــرون َفَعاِل
والخماســي مجــردين ومزيــدين فــاألول كَجْعَفــر وَزْبــرتج والثــاني كَســَفْرَجل 
ــــافتر  وَجْحَمــــرتش ويجــــب حــــذف خامســــه فتقــــول َســــَفارتج وَجَحــــامتر وَجَع
ها وَزَبارتج وأنت بالخيار في حذف الرابع والخامس إن كان الرابع مشـب

للحـــروف التـــي تـــزاد  إمـــا بكونـــه بلفـــظ أحـــدها كَخـــَدْرَنق أو بكونـــه مـــن 
ـــَرْزَدق فـــفن الـــدال مـــن مخـــرج التـــاء والثالـــث نحـــو ُمـــَدْحَرج  مخرجـــه كَف
وُمتَــــَدْحرتج تقــــول : َدَحــــارتج والرابــــع نحــــو قتْرَطُبــــوس وَخْنــــَدرتْيس ويجــــب 

م إن حــذف زائــد هــذين النــوعين إال إذا كــان لينــًا قبيــل اآلخــر فيثبــت ثــ
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يل أو واوا أو ألفـا قلبـا يـاءين نحـو ُعْصـُفور  كان ياء صحيحا نحو َقْندت
يح . ْرَداح تقول : َعَصافتير وَسَرادت  وست

ويطرد في مزيد الثالثي غير ما تقدم وال  الثالث والعشرون شبه َفَعاِلل
تحذف زيادته إن كانت واحدة كَأْفَضل  وَمْسَجد وَجْوَهر وَصْيَرف 

ما زاد عليها فتحذف الزيادة من نحو ُمْنَطلتق واثنتان  وَعْلَقى ويحذف
من نحو ُمْسَتْخرتج وُمَتَذك ر ويتعين إبقاء الفاضل كالميم مطلقا فتقول 
في ُمْنَطلتق ُمَطالتق ال َنَطالتق وفي ُمْسَتْدعو  ُمَداعو ال َسَداعو وال َتَداعو 

ذا كان وكالهمزة والياء المصدرتين كأْلَنَدد وَيَلْنَدد تقول  : َأاَلدُّ وَيالدُّ وا 
حذف إحدى الزيادتين مغنيا عن حذف األخرى بدون العكس تعين 

 حذف المغني حذفها كياء َحْيَزُبون تقول : َحَزابتْين  بحذف الياء .
 

 
 
 

 التقسيم الثاني لالسم
 تقسيمه إلى مجرد ومزيد

 
 أواًل : المجرد وأنواعه

 ه إذا خلعها .المجرد لغة :المتعري يقال َجرَّد ثياب
 واصطالحًا : ما خلت أصوله من أحرف الزيادة وهو ثالثة أضرب:
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ْبر ،  إما مجرد ثالثي نحو : َفْلس ، وَبَطل ، وكتْتف ، وَعُضد ، وحت
َنب ، وا تبتل ، وُقْفل ، وُرَطب ، وُعُنق ونحوها ما مجرد رباعي  22وعت ، وا 
ْفَدع وقتْمَطر و  ما مجرد خماسي نحو : َجْعَفر وزتْبرتج وُبْرُقع وضت نحوها وا 

نحو : َسَفْرَجل وقتْرَطْعب وَقْهبتلتس وَقَبْعثتر ونحوها وسيأتي بيانها نوعًا 
 نوعًا .

 
 
 
 

 النوع األول
 االسم الثالثي المجرد

 
وهو كل اسم تكونت أصوله من ثالثة أحرف وخلت هذه األحرف من 

 الزيادة وله عشرة أوزان وهي كالتالي :

                                                           

ذ  22 وقد يرد في بعضها وجهان وخصوصًا مما ثانيه : حرف حلق كـ : َفْخذ تقول َفخت
وُعْنق ، ونحو : إتبتل وبتلتز يجوز فيهما وهكذا َكتتف وكتْتف ، وَعُضد وَعْضد ، وُعُنق 

إتْبل وَبَلز وكذا : ُقْفل يجوز فيه ُقُفل على رأي لمجيء : ُعُسر وُيُسر كما ذكر ابن 
 الحاجب في متن الشافية .
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وســكون العــين نحــو : َأْجــر وَأْهــل وَبْحــر وَبْطــن : بفــتح الفــاء  َفْعــل .1
ــــْبش وَمْجــــد  ــــْوس وَك ــــث وَق ــــر وَجــــْوف وَعْظــــم وَغْي ــــْور وَجْب ــــْيس وَث وَت

 وَنْصل وَوْجه وَيْوم .
: بفتح الفاء والعين نحـو : َأَسـد وَأَمـد وَبـَدن وَبهَـق وَثَمـن وَجَبـل  َفَعل .1

ـــــد وَســـــَبب وَســـــ ـــــف وَرَدى وَزَب ـــــث وَدَخـــــن وَدَن َقر وَشـــــَقر وَحَجـــــر وَخَب
 وَنَصب وَهَرم وَيَمن .

ـــم وَصـــبتر وَعقتـــب  َفِعـــل .0 : بفـــتح الفـــاء وكســـر العـــين نحـــو : َأقتـــط وَرحت
ذ وَكبتد وَكتتف وَكرتش وَملتك وَنمتر وَورتق وَورتك .  وَفخت

 : بفتح الفاء وضم العين نحو : َرُجل وَسُبع وَعُجز وَعُضد . َفُعل .2
ـــْذع : بكســـر الفـــاء وســـكون العـــين نحـــو :  ِفْعـــل .1 إتْرث وبتْئـــر وتتْبـــر وجت

ـــْرش ـــو وكت ـــْرض وفتْكـــر وقتْن ْيـــب وعت ـــْعر وطت ـــْتر وشت ْرع وست ْجـــر ودت  21وحت
ْزر .  ووت

ــل .2 ــَوض  ِفَع َنــب وعت ــا وعت َجــا ورتَب : بكســر الفــاء وفــتح العــين نحــو : حت
 وكتَبر .

بتت . ِفِعل .1 ل وشت جت  : بكسر الفاء والعين نحو : إتبتل وبتلتز وزتمتل وست
ء وسكون العين نحو : ُبْسر وُبْعد وُجْرم وُحْلم وُخْلـد : بضم الفا ُفْعل .2

 وُرْكن وُعْمق وُغْصن وُقْرء وُقْفل .

                                                           

 كرش : يجوز فيها كسر الكاف وسكون الراء ويجوز فتح الكاف وكسر الراء . 21
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: بضـــم الفــاء والعــين نحـــو : ُأُذن وُأفُــق وُجـــُرف وُحقُــب وُخلُـــق  ُفُعــل .1
ــُزل وُنُســك  ــُدم وُن وُخُمــس وُدُبــر وُرُبــع وُســُدس وُســُعر وُعُنــق وُقُبــل وُق

 وُنُصب .
العــين نحـو : ُجـَثم وُرَطــب وُهـَرد وُضــَحى بضــم الفـاء وفـتح  ُفَعـل .11

 وُقَزح وُنَهس وُنَهى .
وتسمى هذه األوزان بأبواب االسم الثالثي المجرد ، وقد سقط من 

لكون القسمة تقتضي اثني عشر وزنًا ُفِعل وِفُعل القسمة وزنان هما : 
إال أن السماع جرى في العشرة المذكورة وما دونها إما ضعيف أو من 

 لغة في حرفي الكلمة واهلل أعلم .تداخل ال
 

 النوع الثاني
 االسم الرباعي المجرد

 
وهو كل اسم تكونت أصوله من أربعة أحرف وخلت هذه األحرف من 

 الزيادة وله خمسة أوزان وهي كالتالي :
ــــل .1 ــــر  َفْعَل : بفــــتح الفــــاء والــــالم األولــــى وســــكون العــــين نحــــو : َجْعَف

 وَسْلَهب .
ـــل : .1 ـــل بكســـر الفـــاء وا ِفْعِل ْرمت لـــالم األولـــى وســـكون العـــين نحـــو : حت

 وزتْبرتج .
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: بضم الفاء والـالم األولـى وسـكون العـين نحـو : ُبـْرُثن وُبْرقُـع  ُفْعُلل .0
. 
ْرَهــم  ِفْعَلـل : .2 بكســر الفـاء وسـكون العــين وفـتح الـالم األولــى نحـو : دت

ْفَدع .  وضت
ـبَ  ِفَعْلل .1 ْطر : بكسر الفاء وفتح العين وسكون الـالم األولـى نحـو : ست

 وقتَمْطر . 
وتسمى هذه األوزان بأبواب االسم الرباعي المجرد وهي أقل وجودًا في 

 العربية من األسماء الثالثية المجردة .
 
 

 النوع الثالث
 االسم الخماسي المجرد

 
وهو كل اسم تكونت أصوله من خمسة أحرف وخلت هذه األحرف 

 من الزيادة وله أربعة أوزان وهي كالتالي :
: بفـتح الفـاء والعـين والـالم الثانيـة وسـكون الـالم األولـى نحـو  لَفَعْللَ  .1

 : َسَفْرَجل وَشَمْرَدل وَصَلْخَدم. 
: بكسر الفاء وسكون العين والالم الثانيـة وفـتح الـالم األولـى ِفْعَلْلَل  .1

ْرَدْخل وقتْرَطْعب.  نحو : جت
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ثانيـة : بفتح الفاء والالم األولى وسكون العـين وكسـر الـالم الَفْعَلِلل  .0
 نحو : َجْحَمرتش وَقْهَبلتس. 

: بفتح الفاء والعين وسكون الالم األولـى وكسـر الـالم الثانيـة  َفَعْلِلل .2
 نحو : َقَبْعثتر وَقَزْعمتل. 

وتسمى هذه األوزان بأبواب اإلسم الخماسي المجرد وهي نادرة في 
 العربية .

 
 
 
 

 ثانيًا :المزيد وأنواعه 
 

 . المزيد لغة : بمعنى الزيادة
واصطالحًا : ما زيد على أصله من أحرف الزيادة حرف فأكثر وهو 

 ثالثة أضرب:
إما ثالثي مزيد نحو : َضارتب وَمْعُلوم وَحرَّاب واْشهتْيَباب ونحوها ، 
ما  ما رباعي مزيد نحو : اْحرتْنَجام  وُقُرْنُفل وَغَضْنَفر ونحوها ، وا  وا 

قه نحو :َعَضْرُفْوط . خماسي مزيد وهو أقل وجودًا في العربية من ساب
 وسيأتي بيانها نوعًا نوعًا .
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 النوع األول
 االسم الثالثي المزيد

 
وهو االسم الذي أخذ من مصدره الثالثي ويعرف بفعادة اللفظ إلى 
أصله من خالل الوقوف على المعاجم والقواميس العربية ولتطبيق 

 هذه القاعدة نالحظ ذلك في المفردات التالية :
ـــك لجـــواز َضـــارتب أصـــل .1 ـــة مـــن لفـــظ المصـــدر : َضـــْرب وذل ها ثالثي

حذف حرف الزيـادة مـن المصـدر وهـو األلـف الـذي جيـر بـه ألجـل 
 اسم الفاعل .

ْلـم وذلـك لجـواز  .1 َمْعُلوم أصلها ثالثية مـأخوذة مـن لفـظ المصـدر : عت
حذف حرفي الزيادة وهما الميم والواو الذي جيـر بهمـا لغـرض اسـم 

 المفعول .
ثية مأخوذة من لفظ المصدر : َحـْرب بـدليل جـواز َحرَّاب أصلها ثال .0

حذف التضعيف للراء وحذف حرف الزيـادة وهـو األلـف الـذي جيـر 
 بهما أي التضعيف واأللف لغرض المبالغة .

اْشـــهتْيَباب أصـــلها ثالثيـــة مـــأخوذة مـــن لفـــظ المصـــدر :ُشـــْهب بـــدليل  .2
جــواز حــذف أحــرف الزيــادة وهــي األلــف المكــررة واليــاء وقــس علــى 

 ظائرها مما زاد على أصله الثالثي.ذلك ن
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 النوع الثاني
 اإلسم الرباعي المزيد

 
وهو االسم الذي أخذ من مصدره أو فعله الرباعي إن وجد ويعرف 
أيضًا بفعادة اللفظ إلى أصله من خالل الوقوف على المعاجم 

ليك هذه المفردات التالية توضيحًا لمعرفته :  والقواميس العربية وا 
 أصلها رباعية: بدليل أن فعلها رباعي وهو : َحْرَجَم.اْحرتْنَجام  .1
ُقُرْنُفــل أصــلها رباعيــة مــأخوذة مــن لفظهــا األصــلي:ُقُرُفل والنــون  .1

 زائدة لتوسطها بين أربعة أحرف. 
َغَضـــْنَفر أصـــلها رباعيـــة مـــأخوذة مـــن لفظهـــا األصـــلي :َغْضـــَفر  .0

 والنون زائدة لتوسطها أيضًا بين أربعة أحرف .
: كــل اســم أشــتمل علــى خمســة أحــرف ثالثــه نــون  ومــن نظــاير ذلــك

 زائدة . 
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 النوع الثالث
 االسم الخماسي المزيد

 
وهو االسم الذي أخذ من مصدره ويعرف أيضًا بفعادة اللفظ إلى 
أصله من خالل الوقوف على المعاجم والقواميس العربية ومثاله ما 

 يلي  :
 نها حرف علة قبل آخره .َعَضْرُفْوط حيث فيه الواو زائدة لكو  .1
يـــد وكـــذا َخْنـــَدرتْيس ونحـــو ذلــــك مـــن كـــل اســـم اشـــتمل علــــى  .1 َبْرَفعت

 خمسة أحرف زاد على ما قبل آخره حرف من حروف الزيادة . 
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وحاصل مزيد األسماء بأقسامه الثالثة :أن أوزانه كثيرة تربو 
علىخمسين ومائتي  وزن وليس هناك زيادة فائدة في ذكرها لكثرتها إذا 

 أدلة معرفة الزياد  التي تغنينا عن ذكر األوزان.فت عر 
 
 
 
 
 
 

 
 أدلة الزياد 

 
 وأشهر أدلة الزيادة التي تعرف في األسماء المزيدة ما يلي:

جــواز ســقوط حــرف فــأكثر مــن أصــل الكلمــة نحــو : فَــاهتم وَمْفهُــوم  .1
وَفهَّام ونحوها فكـل هـذه الكلمـات مـن المزيـد الثالثـي إذ أصـلها َفْهـم 

 ذلك . وقس على
نـــوع مـــن  –لـــزوم خـــروج الكلمـــة عـــن أوزان نوعهـــا نحـــو : َتْنَضـــب  .1

وصـف للرجـل الـذي لـم يتطيـب  –الشجر تتخذ من السهام ، وَتْتَفـل 
وال يوجــد فــي العربيــة كلمــة أصــلية َفْعــل حيــث أن الــوزن األصــلي : 

فدل وجود التاء على زيادة في األصل فالكلمتـان  : َتْفَعل على وزن
 مزيدتان .
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حرف معنوي كأحرف المضارعة فاألول كأن تسمي ولـدك : دخول  .0
ــل والثــاني كــأن تســـميه  َتْعَمــل فتــاء المضــارعة زائــدة واألصــل : َعمت

 َصاَرع فاأللف زائدة واألصل َصَرع .
وجود اسم اشتمل على خمسة أحرف زاد على ما قبل آخـره حـرف   .2

يد وكذا َخْنَدرتيْ   س .من حروف الزيادة كما سبق في كلمتي َبْرَفعت
وهذه أشهر األدلة وبعضهم جعلها أكثر من ذلك اال أن غالبها يعود 
إلى المذكورة غير أنه يمكن االستغناء عن هذه األدلة بالنظر إلى 
أصول األسماء واألفعال العربية وما خفي يتم معرفته بالعودة إلى 

 كتب المعاجم وقواميس اللغة .
 نواع :وبهذا يتبين أن المزيد من األسماء ثالثة أ

 األول : الثالثي المزيد .
 الثاني : الرباعي المزيد .

الثالث : الخماسي المزيد ، وكل اسم بلغ أحرفه سبعة فانـه مزيـد يرجـع 
 إلى هذه األنواع .

 وقد أطال الصرفيون في هذا الباب بما ال يسع المقام إلى ذكره .
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 التقسيم الثالث لإلسم
 تقسيمه إلى جامد ومشتق

 
جامد : ما دل على حقيقة ال توجد من غيرها نحو : َرُجل وَحَجر ال

ْيَنار ونظائرها .  ودت
فكل كلمة من هذه الكلمات ال تؤخذ من غيرها َفَرُجل مثاًل : ذات لكل 
جنس محسوس عنده ماهية الرجولة ، وَحَجر حقيقة لكل جنس من 

ْيَنار ونحو ذلك مما لم يشتق من غيره .  األحجار وكذا دت
مشتق : ما دل على حقيقة يصح اشتقاقها من غيرها نحو َعاقتل وال

 وُمَؤدَّب وَشارتَبه ونظائرها . 
فكلمة َعاقتل مثاًل مشتقة ألنها مأخوذة من المصدر وهو العقل ، 

 وُمَؤَدب من األدب ، وَشارتَبة من الشُّْرب وَهُلمَّ َجرَّ ًا .
 وبهذا يتبين فارق الجامد عن المشتق :
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حقيقة ثابتة ال يؤخذ من غيره خالفًا للمشتق ففنه يقبل أن الجامد 
 التنقل ويؤخذ من مصادره كما مثلنا .
 ويشتق من المصادر عشرة أشياء :

 الماضي . .1
 المضارع . .1
 األمر . .0
 اسم الفاعل ويلحق به صيغ المبالغة . .2
 اسم المفعول . .1
 الصفة المشبهة . .2
 اسم الزمان .    .1
 اسم المكان . .2
 اسم اآللة . .1

 تفضيل .اسم ال .11
وألحقوا بها المنسوب والمصغر فهذه اثنا عشر نوعًا وسيأتي بيان هذه األشياء 

كل على حده يتقدمها المصدر كونه أصل هذه األنواع وأما الماضي 
 والمضارع فقد سبق بيانهما في أبواب التصريف الخاصة

 بالفعل بما يغني عن اإلعادة .
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 المصدر
 

ًا في التصريف متضمنًا الحدث نحو : هو االسم الذي يأتي ثالث
َضَرَب َيْضرتُب َضْربًا وَصَرَخ َيْصُرُخ ُصْراَخًا وَعَوى َيْعوتي ُعَواًء وَيبتَس 
َيْيَبُس َيُبْوَسًة وَدْحَرَج ُيَدْحرتُج َدْحَرَجًة وَكبََّر ُيَكب ُر َتْكبتْيَرًا وَتْمنَّى َيَتَمنَّى 

ن َيًا واْعَشْوَشَب َيْعَشْوشَ  ْيَشاَبًا ونحوها .َتمت  ُب اْعشت
ْيَشاَبًا  َفَضْرَبًا وُصَراَخًا وُعَواًء وَيُبْوَسًة وَدْحَرَجًة وَتْكبتْيَرًا وَتَمن َيًا واْعشت

 مصادر مختلفة جاءت ثالثًا في التصريف وقد تضمنت الحدث .
فكلمة ضربًا دلت على إحداث الضرب وكلمة عواء دلت على إحداث 

 ك بقية األلفاظ المذكورة ونحوها .اإلْعَواء وقس على ذل
 ويرد المصدر على أوزان أشهرها ما يلي :

بفتح الفاء والالم وسكون العين نحو : َرْحَمة وَسْمَحة  َفْعَلة .1
 وَكْلَمة.
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 11بكسر الفاء وسكون العين وفتح الالم نحو :نتْعَمة وكتْلَمة ِفْعَلة .1
 ونتْشَدة.

م نحو :ُقْبَلة وُسْمرة بضم الفاء وسكون العين وفتح الال ُفْعَلة .0
 وُحْمَرة .

 بفتح الفاء وسكون العين نحو : َضْرب وَكْرب وَحْرب . َفْعل .2
ْلم . ِفْعل .1 ْلم وحت ْلم وست  بكسر الفاء وسكون العين نحو : عت
 بضم الفاء وسكون العين نحو :ُسْكر وُقْدس وُنْكر . ُفْعل .2
حو : بكسر الفاء وسكون العين وفتح الالم بعدها ألف ن ِفْعالن .1

ْرَمان ونتْسَيان.  حت
بضم الفاء وسكون العين وفتح الالم بعدها ألف نحو :  ُفْعالن .2

 ُشْكَران وُغْفران .
 بفتح الفاء والعين والالم بعدها ألف نحو :َشَنآن . َفَعالن .1
 بفتح الفاء والالم وسكون العين نحو : َتْقَوى وَجْدوى . َفْعلى .11

رة جدًا وقد ذكرنا بعضها واألصل في هذه األوزان السماع وهي كثي
وبعضها سيأتي في أقسام المصادر المختلفة و ال يمكن حصرها 
لكثرتها واختالفها والمشهور عن علماء التصريف ذكر ما اشتهر 

 حسما لما يغلب على الباب .كما سيأتي موضحًا في حينه .
 

                                                           

 يجوز بفتح الكاف وكسرها . 11
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 أقسام المصدر
 إلى ثالثي وغير ثالثي

 
 ير ثالثي :وينقسم المصدر إلى ثالثي وغ

فالمصدر الثالثي غير قياسي ولذا ففنه يتوقف على السماع  -أ 
العربي والمعتمد عند الصرفيين الرجوع إلى كتب المعاجم لمعرفة هذا 
النوع ، وكثيرًا ما نجد الصرفيين ينصصون عليه من باب التغليب 

 فيقولون :
نحو :  : ُفُعولالالزم غالبًا أن يكون مصدره على وزن : َفَعلَ وزن  .1

نحو : َضَرَب َضْرَبًا  وفي : َفْعل َرَكَع ُرُكوَعًا و المتعدي على وزن
نحو : َكَتَب كتَتاَبة وفي االضطراب  : ِفَعاَلةالصنائع على وزن 

نحو : َخَفَق َخَفَقاَنًا ، وفي األصوات على : َفَعالن على وزن 
 نحو : َصَرَخ ُصَراَخًا . : ُفَعالوزن
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نحو : َفرتَح  : َفَعلغالبًا ما يكون على وزن  باب َفرتَح في الالزم .1
 نحو : َجهتَل َجْهاًل . : َفْعلَفَرَحًا والمتعدي منه على وزن

نحو : َكُرَم  : َفَعاَلةأن يكون وزن مصدره  : َفُعلَ الغالب في الوزن  .0
 َكَراَمًة .

والمصدر غير الثالثي قياسي بمعنى أنه ينضبط بقاعدة معينة  -ب
ما مزيد على الرباعي .وهو إما مزيد ع ما رباعي وا   لى الثالثي وا 

 المزيد على الثالثي وهو ثالثة أنواع : –أواًل 
األول : مزيد بهمزة وهو ضربان إما صحيح العين فمصدره على وزن 

ما معتل  : اْفَعال نحو : َأْكَرَم اْكَراَمًا وَأْهَمَل اْهَمااًل واْخَرَج اْخَراَجًا وا 
 نحو : َأَشاَر اَشاَرة وَأَقاَم اَقاَمة. : اَفْعَله العين فمصدره على وزن

الثاني : مزيد بتضعيف العين وهو ثالثة أضرب : اما صحيح الالم 
ْيَرًا وَعلََّم َتْعلتيَمًا وَكلََّم  : َتْفِعيلفمصدره على وزن  نحو : َشمََّر َتْشمت

 َتْكلتيَمًا .
ما معتل الالم فمصدره على وزن  َوفَّى َتْوفتَيًة ، وَربَّى  نحو : : َتْفِعَلةوا 

ما مهموز الالم إال أنه نادر وغير قياسي والغالب على  َتْربتَيًة وا 
ْيَئًا وَتْبرتَئًة . : َتْفِعْيل وَتْفِعَلةمصدره أن يكون على وزن   نحو : َبَرَأ َتْبرت

الثالث : مزيد باأللف بين الفاء والعين نحو : َصاَرَع وَضاَرَب على 
: ومصدره ضربان إما أن يكون فاؤه غير ياء فمصدره  وزن : َفاَعلَ 
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َراَعًا وُمَصاَرَعة وَقاَتَل  : ِفَعال وُمَفاَعَلةعلى وزن  نحو : َصاَرَع صت
َهاَدًا وُمَجاَهَدًة .  قتَتااًل وُمَقاَتَلًة وَجاَهَد جت

ما أن تكون فاؤه ياء فهو غير قياسي والغالب في مصدره أن يكون  وا 
 نحو : َياَسَر ُمَياَسرًة وهو نادر . َلة: ُمَفاعَ على وزن 

نحو :   : َفْعَلَلةالرباعي ومصدره يختص بوزن واحد فقط وهو  –ثانيًا 
َبْعَثَر َبْعَثَرًة ، وَعْثَيَر َعْثَيَرًة إال أن تكون فاؤه والمه من جنس وعينه 

  ِفْعاللوالوزن:  َفْعَلَلة والمه األخرى من جنس ففنه يجوز فيه الوزن :
ْسَواَسًا وَهلمَّ جرًا .نح  و : َزْلَزَل َزْلَزَلًة وزتْلَزااًل وَوْسَوَس َوْسَوَسًة ووت

 ثالثًا : المزيد الرباعي وهو ضربان : إما خماسي أو سداسي .
األول : مصدر الخماسي وهو إما أن يكون مصدره على وزن فعله 

:  الماضي مع ضم ما قبل آخره فهذا وارد في األفعال التي أوزانها
نحو : َتَعلََّم َتَعلَُّمًا  :َتَفعَّلَ نحو :َتَزْلَزَل َتَزْلُزاًل وَتَدْحَرَج َتَدْحُرَجًا أو  َتَفْعَللَ 

َمًا أو َم َتَكرُّ نحو : َتَقاَتَل َتَقاُتاًل وَتَضاَرَب َتَضاُرَبًا وهلم جرًا  :َتَفاَعلَ وَتَكرَّ
. 

اء وزيادة وأما أن يكون مصدره على وزن فعله الماضي مع كسر الف
نحو  : اْنَفَعلَ األلف بين العين والالم فهذا وارد في األفعال التي وزنها 

الَقًا واْنَتَشَر اْنتتَشاَرًا .  : اْنَكَسَر اْنكتَساَرًا واْنَطَلَق اْنطت
ما أن يكون مصدره على وزن   : اْفَعلَّ في كل فعل وزنه  : اْفِعاللوا 

َراَرًا . نحو : اْصَفرَّ اْصفتَراَرًا واْخَضرَّ  َراَرًا واْحَمرَّ اْحمت  اْخضت
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ما أن يكون مصدره على وزن   اْفَتَعلَ في كل فعل وزنه  : اْفِتَعالوا 
َباَرًا .  نحو : اْمَتَحَن اْمتتَحاَنًا واتََّحَد ات َحاَدًا واْصَطَبَر اْصطت

الثاني : مصدر السداسي وليس له سوى ضابط واحد فقط وهو أن 
 له مع كسر الثالث وزيادة ألف قبل آخره يكون مصدره على وزن فع

ْنَساَسًا على وزن  : اْفَعْنَلَل نحو : اْحَرْنَجَم اْحرتْنَجاَمًا واْقَعْنَسَس اْقعت
 . اْفِعْنالل

ْئَناَنًا على وزن  ْعَراَرًا واْطَمَأنَّ اْطمت  .: اْفَعَللَّ اْفِعاللونحو : اْقَشَعرَّ اْقشت
: اْسَتْفَعَل واْسَتْخَرَج اْستتْخَراَجًا على وزن  ونحو : اْسَتْحَمَل اْستتْحَماالً 

 . اْسِتْفَعال
 وهكذا في كل مصدر سداسي .

ويتفرع من المصدر : أربع مسميات كلها تندرج تحت مسمى المصدر 
وهي : المصدر الميمي والصناعي والهيئة والمرة وسيأتي الكالم على 

 كل نوع في موضعه إن شاء اهلل .
 
 
 
 
 

 يميالمصدر الم
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لته ميم تسمى بالميم الزائدة .  وتعريفه : كل مصدر زتْيَد في َأوَّ
ما غير ثالثي .  وهو ضربان : إما مصدر ميمي ثالثي وا 

وهذا في جميع األوزان نحو :  : َمْفَعلفالثالثي منه يرد على وزن 
َل َمْعَماًل وَيئتَس َمْيأَسًا إال إذا كان الفعل مثاالً  صحيح  َذَهَب َمْذَهَبًا وَعمت

َعًا وَوَسَم  : َمْفِعلالالم ففن مصدره على وزن  نحو : َوَضَع َمْوضت
َدًا . َمًا وَوَعَد َمْوعت  َمْوست

ويشذ عن هذه القاعدة في غير المثال مما هو صحيح الالم : كل ما 
 دل على معرفة أو مصير أو مقدرة .

َعًا وَصاَر َمصت  َر نحو : َعَرَف َمْعرتَفَة ونحو : َرَجَع َمْرجت ْيَرًا ونحو َقدت
َرًة ونحوها .  َمْقدت

وغير الثالثي منه يكون على وزن مضارعة مع إبدال حرف 
 المضارعة ميمًا مضمومة مع فتح ما قبل آخره .

نحو : اْسَتْخَرَج ُمْسَتْخَرج واْحَرْنَجَم ُمْحَرْنَجم واْقَعْنَسَس ُمْقَعْنَسس 
 واْسَحْنَكَك ُمْسَحْنَكك .

 
 
 

 يالمصدر الصناع
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ْيَغ من اإلسم للداللة على خصائصه .  وهو مصدر صت

وتتم صياغته بزيادة ياء مشددة بعد اإلسم يليها تاء مربوطة نحو : 
نسان إنسانية و آدم آدمية وعالم عالمية وماجد ماجدية وواقع إ

 وهلم جرًا .واقعية ووطن وطنية 
 

 مصدر الهيية
 

 وتعريفه : كل مصدر أفاد هيئة حدوث الفعل .
 : ِفْعَلهو ضربان : إما مصدر هيئة من الثالثي وهذا على وزن وه

ما مصدر  ْيَتة وَقَتَل قتْتَلة ،وا  ْلَسة وَماَت مت نحو : َقَعَد قتْعَدة وَجَلَس جت
مَّة واْخَتَمَر  هيئة من غير الثالثي وهو قليل في العربية نحو  : َعمََّم عت

ْمَرة واْنَتَقَبْت نتْقَبة وقيل في غير الثال  .11ثي شاذخت
 
 

 مصدر المر 
 

                                                           

: وال يبنى من غير الثالثى مصدر للهيئة إال  0/121في أوضحه  قال ابن هشام 11
 أ.هـاختمرت خمر  وانتقبت نقبة وتعمم عمة وتقمص قمصة .ما شذ من قولهم  : 
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ْيَغ ليدل على الحدث مع إفادة أنه حدث مرة  وتعريفه : كل مصدر صت
: واحدة وهو ضربان : إما مصدر مرة من الثالثي وهذا على وزن 

نحو : َجَلَس َجْلَسة وَقاَم َقْوَمة وَشرتْبُت َشْرَبًة وَضَرَبت َضْرَبًة  َفْعَله
 ونحوها مما هو بفتح الفاء . وَقَتْلُت َقْتَلًة وَمَشى َمْشَيةً 

ما مصدر مرة من غير الثالثي وهذا يصاي على مصدره األصلي  وا 
حسب أبواب التصريف في المصدر العادي بزيادة تاء في آخره نحو 
 : اْفَتَتَح اْفتتَتاَحًة وَهلََّل َتْهلتْيَلًة واْسَتْعَمَل اْستتْعَماَلًة ونحوها من األلفاظ .

 
 فعل األمر

 
ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم والدافع  األمر :

 لذكره هاهنا كونه إحدى المشتقات العشرة التي سبق ذكرها .
ولصياغته نقدر الفعل مجزومًا نحو : َلْم َيْشَرْب وَلْم َيْعَمْل وَلْم َيْكُتْب 
ما ونحو : َلْم َيُقْل وَلْم َيبتْع وَلْم َيَخْف ونحوها ثم نحذف أوله ففن كان 

بعد حرف المضارعة ساكنًا جعل األمر مسبوقًا بهمز فنقول : اْشَرْب 
ن كان ما بعد حرف المضارعة متحركًا فال يجوز  واْعَمْل واْكُتْب ، وا 

 أن نضيف في أوله شيئا نحو :ُقْل وبتْع وَخْف .
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وخرج عن هذه القاعدة حذف همزة األصل الواقعة فاًء للكلمة في 
صل فيها السماع وهي : َأَخَذ وَأَكَل وَأَمَر كلمات ثالث مشهورة واأل

 ففن األمر منها : ُكْل وُمْر وُخْذ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم الفاعل
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ْيَغ على وزن من قام بالفعل .  وهو كل اسم اشتق من مصدره وصت

: وهو ضربان : إما أن يصاي من الثالثي وهذا النوع يكون على وزن 
ما أن نحو : َشرتَب َشارتب وَبا َفاِعل ي وا  َر وَدَعا َداعت َر َعاوت َع َبائتع وَعوت

يصاي من غير الثالثي وهذا النوع يكون على وزن المضارع مع 
إبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة وكسر ما قبل آخره نحو : 
ر واْسَتْخَرَج ُمْسَتْخرتج ما لم يكن  َدْرَبَخ ُمَدْربتخ وَفتََّح ُمْفتتح واْنَكَسَر ُمْنَكست

ره ألفًا ففن كان ألفًا اثبتناه نحو :اْخَتاَر ُمْخَتار واْحَتاَل ُمْحَتال قبل آخ
 وهلم جرًا.

وقد خرج عن هذا األصل بعض األلفاظ منها : َأْسَهَب ُمْسَهب وأْفَلَج 
ُمْفَلج بفتح ما قبل آخره والقياس يقتضي الكسر ، وكذلك َأْيَفَع َيافتع 

ل ففنها  والقياس  َفاِعلوردت على وزن : وَواَرى َوارتي واْمَحَل َماحت
 لكونها أفعاال رباعية .  : ُمْفِعليقتضي أن تكون على وزن 

َيُغ المبالغة لكونها بمعناه مع تأكيد المعنى  ويلحق باسم الفاعل صت
نحو : َكذَّاب وَسفَّاح وأكَّال  : َفعَّالولها خمسة أوزان مشهورة وهي 

ْغَوار  وِمْفَعال ْقَدام ومت نحو : َصُبور وَكُحول وَشُكور  ُعولوفَ نحو : مت
ير وَكرتيم وَحلتيم  وَفِعيل ر وَلبتق . وَفِعلنحو : َقدت  نحو : َحذت

 
 اسم المفعول
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وهو كل مصدر اشتق من مضارعه المغير الصيغة للداللة على من 

 وقع عليه الفعل .
ما من غير الثالثي .  وهو ضربان : إما أن يكون من الثالثي وا 

نحو : َمْأُكول وَمْشُروب  : َمْفُعولثالثي فهو على وزن ففن كان من ال
وَمْضُروب وَمْشُكور وَمْعُلوم وَمْسُلوب وَمْفُتوح إال أن يكون الفعل 
أجوف أو ناقصًا ففن كان أجوف فهو على وزن مضارعه مع ابدال 
حرف المضارعة ميمًا نحو : َقاَل َيُقْوُل : َمُقول ، وَباَل َيُبوُل : َمُبول 

َباَت َيبتْيُت : َمبتْيت ، وَباَع َيبتْيُع : َمبتْيع ، وثَاَب َيثتْيُب : َمثتْيب إال ، و 
أن يكون مضارعه باأللف ففن اسم المفعول فيه على وزنه السابق 
ن كان  بشرط اعادة األلف إلى أصلها نحو : َهاَب َيَهاُب : َمهتْيب وا 

ميميًا ناقصًا فهو على وزن مضارعه مع ابدال حرف المضارعة 
وتضعيف الحرف األخير منه نحو : َدَنا َيْدُنو : َمْدُنو ، وَطَوى َيْطوتي 

 : َمْطوتي ، وَوَقى َيقتي : َمقتي وهلم جرًا.
ن كان من غير الثالثي فهو على وزن اسم فاعله مع فتح ماقبل  وا 

َلَق آخره نحو : َدْحَرج ُمَدْحَرج وَزْلَزَل ُمَزْلَزل وَجْلَبَب ُمَجْلَبَب واْنطَ 
 ُمْنَطَلق واْنَكَسَر ُمْنَكَسر واْسَتَخَرَج ُمْسَتْخَرج .

 وقد ورد من الثالثي خالف األصل نحو : َجنَّ َمْجُنون وَحمَّ َمْحُموم.
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 الصفة المشبهة
 

ْيَغ من الالزم ليدل على اسم الفاعل وقد سميت بهذا  وهي اسم صت
 معنى .االسم لكونها أشبهت اسم الفاعل في ال
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َرة  َفِعَلةالذي مؤنثه  : َفِعلِ وتصاي من  َر َأشت نحو : َطرتَب َطرتَبة وَأشت
َرة أو من  َر َبطت نحو : َأْحَمر  َفْعالءالذي مؤنثه  َأْفَعلَ وَطَرَح َطرتَحة وَبطت

 َحْمَراء وَأْعَوَر َعْوَراء وَأْهَيَف َهْيَفاء وَأْجَهَر َجْهَراء .
نحو : َغْضَبان َغْضَبى وَسْكَران  ْعَلىفَ الذي مؤنثه  َفْعالنأو من 

 َسْكَرى وَعْطَشان َعْطَشى وَيْقَظان َيْقَظى .
 على خمسة أوزان وهي كالتالي : َفُعلَ كما تصاي من 

 نحو : َحُسَن َحَسن . َفَعل  .1
 نحو : َجُنَب ُجُنب . ُفُعل  .1
 نحو : َحُصن فهي َحَصان للمرأة العفيفة . َفَعال .0
َل  َفِعيل  .2  فهو بخيل .نحو :َبخت
 نحو : َفُرت فهو ُفَرات. ُفَعال .1
 
 
 
 

 اسم الزمان والمكان
 

إسم الزمان والمكان : اسمان مشتقان من مصدرهما ليدل األول على 
 زمان وقوع الفعل والثاني على مكانه .
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وهما إما أن يكونا من فعل ثالثي أو من غيره ففن كانا من فعل 
 : َمْفَعل .على وزن  ثالثي ُفتتح أو ُضمَّ عين مضارعه فهما

مثال مفتوح العين في المضارع نحو : َفَتْحُت َمْفَتَح َزْيدو ، وَطَرْحُت 
 َمْطَرَح َعْمرو .

ومثال مضموم العين في المضارع نحو : َنَصْرُت َمْنَصَر زيد ، 
وَنَظْرُت َمْنَظَر َعْمرو ، ويلحق بذلك ما المه حرف علة نحو : َمْرَمى 

: ففن كان عين مضارعه مكسورة فهو على وزن وَمْرَعى وَمْسَمى 
نحو : َضَرْبُت َمْضرتَب َزْيدو وَجَلْسُت َمْجلتَس َعْمرو ، ويلحق  َمْفِعل

د وَمْوثتل وكذلك لو كان الفعل  بذلك ما فاؤه حرف علة نحو : َمْوعت
ْئُت َمْصَيَف العامت السابق  .  أجوف وعينه ياء نحو : جت

ثي فهما على وزن اسم المفعول نحو : وأما إذا كانا من غير الثال
 َدْحَرْجُت ُمَدْحَرَج زيد واْسَتْخَرْجُت ُمْسَتْخَرَج َعْمرو وهلم جرًا .

 
 
 

 اسم اآللة
 

 وهو اسم مشتق من الفعل الثالثي المتعدي ليدل على آلة .
ْشَرط  . : ِمْفَعلويصاي على وزن  ْفَصل ومتْصَعد ومت  نحو : مت
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ْنَظار ن : ِمْفَعالأو على وزن  ْهَماز ومت ْخَياط ومت ْنَشار ومت ْفَتاح ومت حو : مت
ْلَقاط .  ومت

ْخْيَطة واألصل في هذا : ِمْفَعلة أو على وزن  ْلَعَقة ومت ْكَنَسة ومت نحو : مت
 الباب السماع.

 
 اسم التفعيل

 
وهو اسم مشتق من مصدره ليدل على أن شيئين اشتركا في صفة 

ل أحدهما على اآلخر بزيادة في  تلك الصفة . وُفض 
ْن َعْمرو وعمرٌو َأْكَرُم  : َأْفَعلويصاي على وزن  نحو : زيٌد َأْعَظُم مت

 من زيد ونحو : علٌي َأْشجُع من َعْمرو وهلم جرًا .
ويشترط السم التفضيل أن يكون فعاًل ثالثيًا متصرفًا تامًا غير منفي 

 قاباًل للمغايرة مبنيًا للمعلوم .
ْعَظم وَأْكرم وَأْشَجع أفعال ثالثية متصرفة من إال ترى َأنَّ قولنا : أَ 

مصادرها وهي العظمة والكرم والشجاعة وقد جاء الكالم مبنيًا للمعلوم 
ل أحدهما على اآلخر.  تامًا غير منفي وفيه ذكر المغايرة إذ ُفض 

ما  وله ثالث حاالت وهي : إما أن يجرد من أل واإلضافة كما مثلنا وا 
ما أن يقترن بأل نحو : زي ٌد األفضل ومحمٌد األكرم وعلٌي األشجع وا 

 أن يضاف نحو : زيٌد أوُل كاتب وعمرٌو أكرُم رجلو وهلم جرًا .
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 المنسوب
 

ب إلى غيره ويقال له الن سبة ويجمع فيقال :  وسمي بذلك لكونه ُنست
 الن َسب .

 وله أحكام عديدة :
هوازن أو بلدة إلى قبيلة كهاشم وبكر وخزاعة و  كل اسم منسوب .1

كاليمن والشام والعراق ففنها تلحقه ياء تسمى ياء النسبة فتقول في 
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أسماء القبائل : هاشمي وبكري وخزاعي وهوازني وباهلي وحاشدي 
 ومذحجي وحميري وسروي ونحو ذلك .

كما تقول في أسماء البلدان : يمني وشامي وعراقي ونجدي وحجازي 
 وكويتي ونحوها.

األربع نحو : شمالي وجنوبي وشرقي وغربي  ويلحق بذلك الجهات
 وكذا يميني ويساري وأمامي وخلفي .

وُنسب إليه غيره وجب حذف هذه الهاء نحو :  كل اسم آخره هاء .1
البصرة والحديدة والمهره والقاهرة تقول : البصري والحديدي 

 والمهري والقاهري بحذف الهاء .
وَعَصى أو على وزن نحو : َرَجى وَرَبا  كل اسم على وزن : َفَتى .0

نحو: َقَفا وَقَنا : َمَتى نحو : موسى و عيسى أو على وزن دنيا 
ففنه يجب إبدال الحرف األخير واوًا تقول : َفَتَوى وَرَجَوي وَرَبَوي 

ْيَسَوي وَقَفَوي وَقَنَوي وما أشبهها .  وَعَصَوي وُدْنَيَوي وُمْوَسَوي وعت
و : ُحْبَلى وَمْلَهى تقول : ويلحق بذلك ما إذا كان الثاني ساكنًا نح

ُحْبَلَوي وَمْلَهَوي أما إذا كان الثاني ساكنًا آخره ألف ففنه يجب 
حذف األلف وتنسب بغير واو نحو : ُمْصَطَفى وُمْرَتَضى تقول: 

ّي .  ُمْصَطفتّي وُمْرَتضت
 : َفعَّال .ففن نسبته تكون على وزن  كل اسم حرفه .2
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َناعَ  ار نحو : بتَقاَلة ونتَجاَرة وصت َداَدة ونتَحاَسة ، تقول : َبقَّال وَنجَّ ة وحت
اس .  وَصنَّاع وَحدَّاد وَنحَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصغَّر
 

 وهو لغة : المقلل ، ويقال له : التصغير بمعنى التقليل.
واصطالحًا : تغير مخصوص يطرأ على اإلسم ألغراض مخصوصة 

. 
َيغ ويشترط في التصغير أن يكون المصغر اسمًا محضًا خاليًا  من صت

 التصغير قاباًل لها وله ثالث صيغ :
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وهي خاصة باألسماء الثالثية بشرط أن يضم األول : ُفَعْيل  األولى
ويفتح الثاني مع ذكر ياء التصغير نحو : َكْلب ُكَلْيب وَرُجل ُرَجْيل 

 وفتْلس ُفَلْيس  .
َجَرة ويلحق بذلك ما كان مؤنثًا بتاء التأنيث نحو : َبَقَرة ُبَقْيَرة  وحَ 

 ُحَجْيَرة.  
وهي لما زاد على الثالثي بشرط ضم األول وفتح  : ُفَعْيِعل الثانية

د  د ُمَسْيجت الثاني مع ذكر ياء التصغير وكسر ما بعدها نحو : َمْسجت
ن ، ويلحق بذلك ما إذا  ن ُمَعْيدت وَمْكَتب ُمَكْيتتب وَجْعَفر ُجَعْيفتر وَمْعدت

بقلبه ياء مع إدغامها بياء كان الثالث حرف مد حيث يتم تصغيره 
اب ُحَجي ب وَسَراج ُسَري ج . جت  التصغير نحو : حت

وهذه خاصة باألسماء الخماسية بشرط حذف بعض  : ُفَعْيِعيلالثالثة 
حروفه حسب الميزان نحو : َسَفْرَجل ُسَفْيرتْيج وَفَرْزَدق ُفَرْيزتْيق.كما 

فس الشروط بن: ُفَعْيِعل يجوز في الخماسي تصغيره على صيغة 
السابقة فيها مع الحذف حسب الميزان تقول : َسَفْرَجل ُسَفْيرتج وَفَرْزَدق 

 ُفَرْيزتق .
ويلحق بذلك ما إذا كان الرابع حرف مد حيث يتم تصغيره بقلبه ياء 

يل  . ْيل ُقَنْيدت  بنفس الشروط السابقة نحو: َسْلَمان ُسَلْيمتين وقتْندت
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 التعجب
 

 العربية على المشهور سوى صيغتين :ليس له في 
 . : َما َأْفَعلَ : على وزن  األولى
 . َأْفِعْل ِبهْ : على وزن  والثانية

ويشترط لصياغتهما أن تكون الصيغة مشتقة من فعل ثالثي مبني 
َأْفَعَل للمعلوم متصرف وقابل للتفاوت مثبتا تاما على غير وزن : 

 . َفْعالءَ 
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ْم بتْه . نحو : َما َأْعَظَم زيداً   َأْعظت
ْن بتْه . َما َأْحَسَن َعْمَراً          َأْحست
ْل بتْه         ي    َأْعدت  َما َأْعَدَل الَقاضت
 اْشدد به  ما أشّد الحرَّ        
ْل بتَها .  َما َأْجَمَلَها         َأْجمت

فأفعال الصيغ َأْعَظَم وَأْحَسَن وَأْجَمَل ونحوها كلها أفعال ثالثية 
 َأْفَعَل َفْعالءَ امة مثبتة مبنية للمعلوم ليست من باب : متصرفة ت

 كأْحَمَر َحْمَراء .
والشروط المذكورة خاصة بفعل التعجب ال بما بعده ولذا ال يمنع 
جواز أن يكون الفعل بعد صيغة التعجب مبنيا للمجهول أو منفيا أو 

 ناسخا: 
 يٌد .مثال المبني للمجهول : َما َأْعَظَم َما ُجزتَي بتهت ز  .1
َقًا .  .1  مثاله حال النسخ : َما َأْعَظَم َكْوَنَك َصادت
 مثاله حال النفي : َما َأْعَجَب َأال َتْنَجَح . .0
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 اإلعالل واإلبدال
 

 أواًل اإلعالل :
وهو تغير مخصوص يطرأ على الحرف إما بقلبه إلى حرف آخر أو 

 تسكينه أو حذفه.
 ويرد في ستة مواعع :

الياء همزة ومثاله : فيما إذا كانت الواو أو الياء قلب الواو و  .1
متطرفة بعد ألف زائدة نحو : بتَناء وَفَناء ، َفبتَناء مقلوبة إذ أصلها 
: بتَناوتي بدليل ورودها في العربية بفثبات الياء فتقول : بتَناَية ، 
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وَلمَّا ثقلت على اللسان تحولت إلى همزة ، وكذلك القول في كلمة 
 فنها مقلوبة إذ أصلها : َفَناو وهلم جرًا .: َفَناء ف

وألحقوا بهما األلف حيث قلبت همزة في نحو : َحْمَراء وَسْمَراء إذ 
 أصلهما : َحْمَرى وَسْمَرى  بألف مقصورة .

 ونظائر ذلك :كل همز متطرف بعد ألف زائدة مما هو على قياس:
 .َسْكَرى

ْفَتاح ففنك عند قلب األلف ياء وذلك في نحو : كلمتي ُسْلَطان و  .1 مت
ين وَمَفاتتيح .  جمعهما تقلب األلف فتقول : َسالطت

قلب الواو ياء وذلك نحو : َسْوط ففنك عند جمعها تقلب الواو ياء  .0
َياط .  وتقول : ست

ونظائر ذلك كل واو وقعت عينًا لجمع تكسير غير معتل الالم وقبلها 
ْي وَروْ  ي حيث كسرة بشرط كونها ساكنة في المفرد نحو :َحْوضت ضت

َياض ورتَياض .  يجمعان بقلب الواو ياء فتقول : حت
قلب األلف واوًا وال يرد هذا القلب إال في تصغير األسماء نحو :  .2

 َضارتب وَشارتب ، تقول ُضْورتب وُشْورتب .
قلب الياء واوًا ومثاله : فيما إذا كان الياء المًا في األسماء التي  .1

 ْجَوى إذ أصلهما : َفْتَيا وَنْجَيا.نحو : َفْتَوى ونَ  : َفْعَلىوزنها 
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قلب الواو والياء ألفًا نحو : َقاَل وَباَع ، أصلهما : َقَول وَبَيع حيث  .2
: قلب الواو والياء ألفًا ، وهكذا في كل واو أو ياء متحركتين ، 

 واألصل في كل ما سبق السماع .
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيًا اإلبدال :
 وهو جعل مطلق حرف مكان آخر .

 العربية في ثالثة مواضع : ويرد في
وذلك فيما إذا كانت  : اْفَتَعلاألول ابدال تاء االفتعال طاء من الوزن 

فاء الكلمة حرفًا من حروف اإلطباق والكلمة مزيدة بتاء االفتعال نحو 
: َطَرَد وَصَبَر ففنا إذا أضفنا التاء قلنا :اْطَتَرَد ، واْصَتَبَر وهذا لفظ 

 نقول : اطََّرَد ، واْصَطَبر .ثقيل فنقلبه إلى طاء ف
وذلك فيما  : اْفَتَعلالثاني ابدال تاء االفتعال داال أو ذاال من الوزن 

إذا كان فاء الكلمة داال أو ذاال أو زايا ، والكلمة مزيدة بتاء االفتعال 
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نحو : َذَكَر وَزَجَر ففنا إذا أضفنا التاء قلنا : اْذَتَكَر واْزَتَجَر وهذا لفظ 
 لبه إلى دال فنقول : اْذَدَكَر واْزَدَجَر .ثقيل فنق

الثالث ابدال الواو والياء تاء بشرط أن تكون فاء الكلمة واوا أو ياء 
وأال  يكون أصلهما همزة نحو : َوَعَد وَيَسَر ففنا إن  : اْفَتَعلمن الوزن 

نقول اْوَتَعَد واْيَتَسر ، وهذا ثقيل فنقلب  : اْفَتَعلصغناهما على الوزن 
 او و الياء تاء مع االدغام فنقول : اتََّعَد واتََّسَر .الو 
 
 
 
 
 

 َتِتمَّةٌ 
 اإلعالل بالحذف

 
 بالحذف على المشهور في أربعة أشياء : يرد اإلعالل
ُل  األول الفاء : من الوزن َفَعَل بفتح الفاء والعين الذي مضارعه : َيْفعت

َوَعَد وَوَجَد وذلك في الفعل المثال الثالثي الذي فاؤه : واو نحو : 
 ونحوهما حيث تحذف الواو في الصيغ التالية :

ْد  .1 ْد . –األمر تقول : عت  جت
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ُد  .1 ُد والياء للمضارعة . –المضارع تقول : َيعت  َيجت
َدة  .0 َدة مع وجود تاء التأنيث في آخر الكلمة  –المصدر تقول : عت جت

عوضًا عن الواو المحذوفة بشرط أن يكون المصدر لغير الهيئة ، 
دون ذلك فتثبت كما في اسم الفاعل واسم المفعول تقول َواَعَد  وما

 وَمْوُعود بفثبات الواو .
: وذلك من الوزن  َأْفَعَل نحو : َأْكَرَم وَأْخَرَج ونحوهما  الثاني الهمز

 حيث تحذف الواو في الصيغ التالية :
 المضارع تقول : ُيْكرتُم وُيْخرتُج  .1
 رتٌج .اسم الفاعل تقول : ُمْكرتٌم وُمخْ  .1
 اسم المفعول تقول : ُمْكَرٌم وُمْخَرٌج . .0

وما دون ذلك فتثبت كما في األمر نحو : اْكرتْم . كما ال تحذف 
الهمزة في المضارع واسم الفاعل واسم المفعول إذا أبدلت هاًء كقولهم 

 في َأَراَق الماء : َهَراَقه 
 : وذلك من كل فعل ثالثي مكسور العين في الثالث عين الكلمة

 الماضي على أن تكون عينه والمه من جنس واحد .
حيث يتم الحذف لعين الكلمة دون ال مها وذلك في حالة إسناد 

 ضمير الرفع المتحرك إلى الفعل نحو : َظلَّ ، وَمسَّ ، وَحسَّ .
تقول : َظْلُت ، وَمْسُت ، وَحْسُت .  بحذف عين الكلمة وتسكين المها 

 كهونومنه قوله تعالى : فظْلُتم تف



 
 

 085 

: وذلك من كل فعل مضارع بتاءين في أوله كما  الرابع أحد التاءين
 نحو : َتَحْبَب وَتَقاَتَل وَتَدْحَرَج . : َتَفْعَل وَتَفاَعَل وَتَفْعَللَ في أوزان 

واألصل : َتَتَحْبَب وَتَتَقاَتَل وَتَتَدْحَرَج حيث حذفت احدى التاءين ألن  
ممتنع لرفضهم اإلبتداء بالساكن  إزالة ثقل إجتماع المثلين باإلدغام

 فأزيل بحذف إحداهما .
 
 
 
 
 

 الوقف
 

 الوقف لغة : بمعنى السكون .
 واصطالحًا : قطع النطق عند آخر الكلمة وهو ضد االبتداء .

 ويرد في المنثور والمنظوم من كالم العرب .
، وأنتم داخرون . بالوقف على  نعمْ مثاله في المنثور قوله تعالى : قل 

 ٍْ .نعميم من لفظة : الم
 ومثاله في المنظوم قول جرير :

 وقولي إن أصبُت لقد أصابن  َأِقلِّي اللْوَم َعاِذُل والعتابن 
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 بالوقف على آخر العتابن وأصابن ألجل تنوين الترنم .
وحاصله أن العرب ال يبتدئون بساكن وال يقفون على متحرك وبناء 

 على ذلك نوجزه في القواعد التالية :
: كل اسم مجرد من أل أو معرف بها أو منون غير منصوب  ولىاأل 

 وجب الوقف عليه بالسكون ويلحق بذلك الفعل.
مثاله مجرد من أل : ذهب زيد ، ومررت بزيد ، وذهب رجل ،  .1

ومررت برجل ، ويدخل في ذلك الممنوع من الصرف في جميع 
، أحواله : الرفع والنصب والجر نحو : جاء أحمد ، ورأيت أحمد 

 ومررت بأحمد .
مثاله معرف بأل : ذهب الرجل ، ورأيت الرجل ، ومررت   .1

بالرجل .، ويدخل في ذلك ما كانت فيه األلف زائدة نحو : ذهب 
 اليزيد ، ورأيت اليزيد ، ومررت باليزيد .

 مثاله في الفعل : ذهب ، ودنا ، ويذهب ، ويدنو ، واذهب . .0
قصور أثبتنا آخره : كل اسم منصرف منصوب منقوص أو م الثانية

 باأللف .
 مثال االسم المنصرف منصوبا : رأيت زيدا ، وزاحمت قوما.  .1
مثال المقصور : جاء فتى ، ورأيت فتى ، ومررت بفتى باأللف  .1

 في أحواله الثالثة .
 مثال المنقوص المنصوب : رأيت قاضيا ، وحاربت غازيا . .0
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ذا كان المنقوص مرفوعا أو مجرورا فلك فيه حالتان :   وا 
: إثبات الياء نحو جاء قاضي وغازي ، ونحو : مررت  األولى

 بقاضي وغازي.
 : حذف الياء مع سكون ما قبلها نحو : جاء قاْض وغاز . الثانية

إال أن يكون المنقوص معرفا ففن كان كذلك فال بد من اثبات الياء 
في جميع أحواله نحو : جاء القاضي والغازي ، ورأيت القاضي 

 ررت بالقاضي والغازي .والغازي ، وم
: كل اسم أو فعل منتهى بالهاء ففنه يوقف عليه  القاعد  الثالثة

 بالسكون إال أن يكون ضميرا عائدا على مفرد مؤنث فباأللف .
 مثال األسماء واألفعال المنتهية بالهاء :

نحو هاء السكت من قولك : لم يبعْه ، ولم يدعه ونحو : بعه  .1
 ودعه .

ْه ، وَرْه في حالة األمر .وذلك في حالة الج  زم والبناء ومنه : عت
وعالمْه ؟ ولمه ؟ بشرط اتصالها بما االستفهام المجرورة نحو قوله 

 تعالى : وما أدراك ما هيه ؟ جوازا إذا اتصلت بضمير غائب .
ونحو قوله تعالى : لم أت كتابيه . أصلها كتابي وهذا جوازا إذا 

 تكلم .اتصلت باالسم المضاف إلى ياء الم
: كل اسم منتهى بتاء التأنيث المربوطة يوقف عليه  القاعد  الرابعة

 بالسكون مع إبدال التاء هاء 
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 مثال اإلسم المنتهى بالتاء المربوطة :
 فاطمه طالبه وذكية وبقره وثمره 

 ويجوز في العربية اثبات ذلك بالتاء فتقول :
 طالبت وذكيت  و بقرت وثمرت

 1واألول أشهر 
: كل اسم أو فعل منتهى بتاء التأنيث الغير  الخامسةالقاعد  

مربوطة يوقف عليه بالسكون دون تغيير نحو جاءت أخت وأخوات 
 فالفعل جاءت آخره ساكن 

 وأخت وأخوات آخرهما ساكن للوقف 
ويجوز الوقف بالهاء نحو : أخوات تقول أخواه ومنه قول بعض 

 العرب : 
 لمشهور .وهو خالف ا"دفن البناه من الكرماه "

 
 

واهلل أعلم وأعز وأكرم وصلى اهلل وسلم على النبي األعظم وعلى آله 
 وصحبه وسلم. 

 
تم الفراغ منه صبيحة الرابع من شهر شوال لعام واحد وعشرين 

 وأربعماية وألف للهجر  بمدينة العين حرسها اهلل آمين .
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 الفهرح

 رقم الصفحة             الموعوع
                    0       مقدمة المؤلف 

 2       تمهـــيد
  2  المقدمة األولى : المبادئ األساسية لهذا الفن

 11     المقدمة الثانية : أنواع الكلمة
    11       األول :االسم
 11       الثاني :الفعل

  11     الثالث :الحرف
 12      المقدمة الثالثة : حقيقة الميزان وقواعده

 11        قاعدة األصل
   12       قاعدة الزيادة

 12       قاعدة الحذف 
 12       قاعدة القلب 

  11     المبحث األول : األفعال
  11     تعدد أبواب التصريف

  10     أبواب الفعل الثالثي المجرد
 11     َيْفُعلُ  –الباب األول : فَـَعَل 
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 رقم الصفحة             الموعوع
لُ  –: فَـَعَل الباب الثاني   12     َيْفعت

 01     َيفَعلُ  –الباب الثالث : َفَعَل 
َل   00     َيْفَعل –الباب الرابع : َفعت

 02     َيْفُعلُ  –الباب الخامس : َفُعَل 
َل  لُ  –الباب السادس : َفعت  02     َيْفعت

  21     أبواب الفعل الثالثي المزيد
  21        بحرف واحد النوع األول : الفعل الثالثي المزيد 

لُ    20        الباب األول : َأْفَعَل ُيْفعت
 22     الباب الثاني : َفعََّل ُيَفع لُ 

لُ   21     الباب الثالث : َفاَعَل ُيَفاعت
 11   النوع الثاني : الفعل الثالثي المزيد بحرفين

لَ   10     الباب األول : اْنَفَعَل َيْنَفعت
لُ الباب الثاني : اْفَتعَ    11     َل َيْفَتعت

  11     الباب الثالث : اْفَعلَّ َيْفَعلُّ 
  11     الباب الرابع : َتَفعََّل َيَتَفعَّلُ 

  21    الباب الخامس : َتَفاَعَل َيَتَفاَعلُ 
  20  النوع الثالث : الفعل الثالثي المزيد بثالثة أحرف

لُ    22    الباب األول : اْسَتفَعَل يْسَتْفعت
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 رقم الصفحة             عالموعو 
  21          الباب الثاني : اْفَعْوَعَل َيْفَعْوَعلُ 
لُ  َل َيْفَعوَّ   21     الباب الثالث : اْفَعوَّ
  11            الباب الرابع : اْفَعالَّ َيْفَعالُّ 

  10    باب الرباعي المجرد : َفْعَلَل ُيَفْعلتلُ 
  11            الرباعي              أبواب الملحق

لُ   11     الباب األول : َفْوَعَل ُيَفْوعت
لُ    11     الباب الثاني : َفْيَعَل ُيَفْيعت
لُ    21    البـاب الثـالث : َفْعَوَل ُيَفْعوت
 20    البــاب الرابــع : َفْعَيَل ُيَفْعيتلُ 
 21     الباب الخامس : َفْعَلَل ُيَفْعلتلُ 

 22    ُيَفْعَلىالباب الســادس : َفْعَلى 
 22      أنواع الرباعي المزيد

 11   النوع األول : الرباعي المزيد بحرف
  11   النوع الثاني : الرباعي المزيد بحرفين

 11     الباب األول : اْفَعْنَلَل َيْفَعْنَللُ 
  12     الباب الثاني : اْفَعَللَّ َيْفَعلتلُّ 

  12     ملحقات الرباعي المزيد
 12     ألول : َتَفْعَلَل َيَتَفْعَللُ الباب ا
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 رقم الصفحة             الموعوع
  11    الباب الثاني : َتَفْوَعَل َيَتَفْوَعلُ 
 111     الباب الثالث : َتَفْيَعَل َيَتَفْيَعلُ 
 110     الباب الرابع : َتَفْعَوَل َيَتَفْعَولُ 

  111    الباب الخامس : َتَفْعَلى َيَتَفْعَلى
  111    ابع ملحقات الرباعي المزيدتو 

 112     الباب األول : اْفَعْنَلَل َيْفَعْنَللُ 
 111     الباب الثاني : اْفَعْنَلى َيْفَعْنَلى

   111 أقسام الفعل الثالثي المجرد : إلى سالم وغير سالم 
  112  أقسام الفعل الثالثي المزيد : إلى سالم وغير سالم 

  111 المجرد : إلى سالم وغير سالمأقسام الفعل الرباعي 
 112  أقسام الفعل الرباعي المزيد : إلى سالم وغير سالم

 111    تقسيم الفعل : إلى صحيح ومعتل 
 111      أقسام الفعل المعتل 

  111    المضاعف وحقيقة اإلدغام فيه
  110    النوع األول : اإلدغام الواجب
 111    النوع الثاني : اإلدغام الجائز

  112    النوع الثالث : اإلدغام الممتنع 
ــٌة : في الفعل المهموز   101    َتتتمَّ
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 رقم الصفحة             الموعوع
 100     المبحث الثاني :  األسـماء

 100 تقسيم االسم : إلى صحيح ومقصور  وممدود ومنقوص
  101     فصل تثنية األسـماء 

 101       الصحيح
 101       المقصور 
  102       الممدود

  102       المنقوص
  102   فصل جمع األسمـاء جمعًا مذكرًا سالماً 

 102      الصحيح والمقصور
 102       الممدود 

 101       المنقوص 
  121   فصل جمع األسمـاء جمعًا مؤنثًا سالماً 

  121    فصل جمع األسماء جمع تكسير
  121     أوزان جموع القلة والكثرة

  121  التقسيم الثاني لالسم : تقسيمه إلى مجرد ومزيد
  121     أواًل : المجرد وأنواعه

  111    النوع األول : االسم الثالثي المجرد
  111   النوع الثاني : االسم الرباعي المجرد
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 رقم الصفحة             الموعوع
 110         النوع الثالث : االسم الخماسي المجرد

  112           ثانيًا :المزيد وأنواعه 
 112    النوع األول : االسم الثالثي المزيد
 111    النوع الثاني : االسم الرباعي المزيد
 111   النوع الثالث : االسم الخماسي المزيد

 112       أدلة الزيادة
  121  التقسيم الثالث لالسم : تقسيمه إلى جامد ومشتق

 121       المصدر
  122   أقسام المصدر : إلى ثالثي وغير ثالثي

  122      المصدر الميمي
  121      المصدر الصناعي

 121       مصدر الهيئة
 111       مصدر المرة
 111       فعل األمر
 111       اسم الفاعل
 110       اسم المفعول

  111      الصفة المشبهة
 112      اسم الزمان والمكان
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 رقم الصفحة             وعالموع
 111       اسم اآللة

 111       اسم التفضيل
 111       المنسوب
 121       المصغر
  120       التعجب

 121      اإلعالل واإلبدال
  122     َتتتمٌَّة :  اإلعالل بالحذف

 111        الوقف
  112       الفهرس 


